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INTRODUÇÃO
CONCEITO DE PLANO DIRETOR
O Plano Diretor é o instrumento de ordenamento do espaço
físico do Jardim Botânico para controle do seu patrimônio
natural e cultural para o planejamento pela Administração,
orientando prioridades, ações e transformações, investimentos
públicos e privados, tendo como referências o cumprimento de
sua missão institucional e a preservação dos seus valores
científicos, naturais, paisagísticos, arqueológicos e históricoculturais.

Fazem parte do escopo do Plano Diretor do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro propostas
e/ou recomendações para:
-

acessos externos;

-

utilização e urbanização das áreas de
entorno;

-

setorização das áreas do Jardim
Botânico, seguindo características de uso
e ocupação existentes e propostas de
remanejamento;

-

proteção de bens e valores científicos,
naturais,
paisagísticos,
artísticos,
arqueológicos e histórico-culturais;

-

sistema de circulação interno;

-

destinação de áreas e edificações
existentes,
construção
de
novas
edificações e demolição de edificações ou
instalações existentes;

-

instalação
visitantes;

• ampliar a capacidade de captação de recursos para
aplicação no Jardim Botânico;

-

reaproveitamento de áreas e/ou prédios
cedidos a entidades ou ocupados
irregularmente;

• estabelecer diretrizes para executar planos e estudos que
venham a ser realizados pela instituição.

-

adequação
estrutura.

O Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro identifica
as demandas atuais, as potencialidades e maneiras de oferecer
o seu aproveitamento, os problemas e formas de solucioná-los,
referentes à localização de atividades, ocupação de espaços
físicos e instalação de serviços urbanos. Abrange propostas de
ordenamento das áreas, edificações e instalações disponíveis
para o uso da Instituição, utilizadas irregularmente ou cedidas a
terceiros, e para o habitat natural.
As indicações feitas no Plano Diretor permitem à Administração
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro:
• dispor de informações para embasar suas decisões futuras e
legitimar ações concernentes ao seu desenvolvimento;

de

dos

equipamentos

sistemas

de

para

infra-

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR
A premissa básica na elaboração do Plano Diretor do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro foi a estreita colaboração com os
seus profissionais e com o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN, através do Grupo de Trabalho de
Assessoramento ao Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.
A integração com os dirigentes e os técnicos do Jardim Botânico
se mostrou imprescindível:
-

na coleta das informações obtidas;

Com o objetivo de consolidar a colaboração
entre os profissionais do Jardim Botânico e do
IPHAN, foi designada, através da Portaria
JBRJ nº 03/02, uma Comissão de
Desenvolvimento Organizacional do Jardim
Botânico como apoio permanente na
discussão de questões e na tomada de
decisões do Plano Diretor.
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-

no atendimento das demandas dos profissionais;

-

na definição das diretrizes do Plano Diretor;

-

na escolha de prioridades para as propostas.

A integração com os profissionais do IPHAN foi fundamental na
definição de aspectos referentes ao patrimônio cultural, bem
como na orientação de procedimentos para o tratamento de
outras questões.
No Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro a
decisão foi de tratar separadamente temas considerados de
maior relevância:
A - Áreas para pesquisa e ensino, abrangendo:
-

a adequação dos ambientes e a articulação entre os
diversos setores e unidades destinados a essas
atividades;

-

a suficiência e adequação das instalações para
professores e pesquisadores visitantes e alunos;

-

as possibilidades de construção de edificações
atendendo às necessidades funcionais de pesquisa e
ensino.

B - Espaços técnicos, administrativos e de serviços,
compreendendo:
-

a suficiência e adequação dos ambientes destinados a
essas atividades e de apoio a elas;

-

a articulação entre os seus diversos setores e ambientes;

-

as possibilidades de construção e demolição de edificações
e instalações atendendo tanto às necessidades funcionais
técnicas, administrativas e de serviços quanto de
preservação dos valores do Jardim Botânico.

C - Remanescentes florestais de Mata Atlântica, abrangendo:
- a proteção dos remanescentes;
- as atividades possíveis de serem exercidas no habitat
natural;

Com a integração dos profissionais de
diferentes órgãos, setores e unidades do
Jardim Botânico na elaboração do Plano
Diretor buscou-se garantir a acuidade das
questões levantadas, a precisão das
informações e uma maior disposição para
implementar as recomendações e propostas
feitas.

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

- os acessos, a guarda dos limites e a situação das
fronteiras;
- as áreas a serem recuperadas e integradas aos
remanescentes florestais.
D - Espaços de visitação, compreendendo:
-

a suficiência e adequação dos espaços abertos ao
público e de atendimento aos visitantes;

-

as facilidades na acessibilidade a essas áreas e de
apoio aos visitantes;

-

a adequação das áreas com restrições à visitação;

-

a necessidade de restauração, adaptação e ampliação
de locais para o acondicionamento das coleções
científicas e a proteção dos acervos científico,
arquitetônico e artístico e dos valores histórico-cultural,
arqueológico, paisagístico e natural.

E - Serviços urbanos, abrangendo:
- os impactos por ausência ou deficiência de serviços
urbanos na proteção dos valores do Jardim Botânico;
- as áreas necessárias para gestão de resíduos sólidos e
para captação e distribuição de água;
- as diretrizes para manutenção dos corpos hídricos e
para o sistema de esgotamento sanitário.
F - Áreas cedidas ou de ocupação irregular, compreendendo:
-

a situação atual quanto à irregularidade na ocupação;

-

as prioridades para desocupação;

-

a destinação das áreas desocupadas;

-

a concessão ou permissão do uso de áreas e prédios da
Instituição a outras entidades públicas ou privadas.

G - Áreas de entorno, abrangendo:
- a acessibilidade ao Jardim Botânico;
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- os impactos ambientais, positivos e negativos, causados
pelo entorno.
Ao longo do trabalho percebeu-se a importância de também
tratar com destaque a delimitação do Jardim Botânico e os seus
valores científicos, naturais, paisagísticos, arqueológicos e
histórico-culturais.
Verificou-se a necessidade de adotar três escalas de
observação, referenciadas em bases cartográficas diferentes:
-

uma escala compreendendo a área administrada pelo
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e
a sua área de entorno;

-

uma escala compreendendo a área administrada pelo
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

-

uma escala correspondente a setores específicos do Jardim
Botânico.

Considerou-se a aproximação temática no
trabalho, essencial para incluir a grande
variedade de assuntos presentes no Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, incorporando
todos os aspectos importantes através da
distinção dos levantamentos e tratamento dos
temas destacados.

A utilização de escalas de observação
diversas complementou a aproximação
temática, como forma de ampliação da
abordagem do Plano Diretor do Jardim
Botânico.

Foram consideradas no Plano Diretor, indicações para
implantação:
-

em curto prazo, que exigem menores investimentos;

-

em médio prazo, utilizando áreas disponíveis no Jardim
Botânico;

-

em longo prazo, prevendo a desocupação de áreas
ocupadas irregularmente.

Os aspectos relativos à delimitação de setores e à destinação
de áreas foram os assuntos tratados com maior grau de
detalhamento no Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.
Algumas questões, como a identificação dos valores
representados pelas coleções científicas, apenas referidas no
Plano Diretor que as reporta ao Plano de Manejo das Coleções
Vivas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a ser elaborado
pela Instituição, foram tratadas com menor aprofundamento. Da
mesma forma, no que se refere à identificação dos valores
representados pelas áreas edificadas de significância cultural,
as quais serão definidas no Plano de Obras e Serviços do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
CONDICIONANTES BÁSICOS PARA O PLANO DIRETOR

Ao considerar horizontes diversos de
implantação, o Plano Diretor buscou oferecer
respostas a demandas atuais que exigem uma
imediata implementação, tratar de questões
que precisam de maiores providências
administrativas para sua adoção e, ainda, de
assuntos
de
maior
dificuldade
na
implementação, seja por suas implicações
políticas, administrativas ou jurídicas.

Como existem questões tratadas no Plano
Diretor de maior ou menor complexidade,
implicando possibilidades distintas de
aprofundamento, e assuntos diretamente ou
indiretamente relacionados com a abrangência
de aspectos físicos, se diferenciou o grau de
detalhamento das propostas.
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Na elaboração do Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, considerou-se como condicionantes básicos:
-

a definição e os objetivos de um jardim botânico,
estabelecidos na Resolução CONAMA 266/2000;
a missão do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio
de Janeiro, estabelecida na Lei 10.316/2001;

-

a condição do Jardim Botânico do Rio de Janeiro de bem
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN;

-

a existência de sítios arqueológicos na área administrada
pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, submetidos à Lei nº 3.924/61 e à Portaria IPHAN nº
07/88.

•

Resolução CONAMA 266/2000

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, através da
Resolução no 266, de 03 de agosto de 2000, define o jardim
botânico como:
“a área protegida, constituída no seu todo ou em parte, por
coleções de plantas vivas cientificamente reconhecidas,
organizadas, documentadas e identificadas, com a finalidade de
estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico do
País, acessível ao público, no todo ou em parte, servindo à
educação, à cultura, ao lazer e à conservação do meio
ambiente.”

É também o CONAMA, através da Resolução no 266, de 03 de
agosto de 2000, que estabelece os objetivos dos jardins
botânicos:
“I - promover a pesquisa, a conservação, a preservação, a
educação ambiental e o lazer compatível com a finalidade de
difundir o valor multicultural das plantas e sua utilização
sustentável”;
II - proteger, inclusive por meio de tecnologia apropriada de
cultivos, espécies silvestres, ou raras, ou ameaçadas de
extinção, especialmente no âmbito local e regional, bem como
resguardar espécies econômica e ecologicamente importantes
para a restauração ou reabilitação de ecossistemas;

O Decreto-Lei nº 25/37 organiza a proteção do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

A Lei nº 3.924/61 dispõe sobre os Monumentos
Arqueológicos e Pré-históricos.
A Portaria IPHAN nº 07/88 regulamenta os
pedidos de permissão e autorização e a
comunicação prévia quando do
desenvolvimento de pesquisas de campo e
escavações arqueológicas do país.

RESOLUÇÃO CONAMA 266/2000

definição de Jardim Botânico

objetivos do Jardim Botânico
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III - manter bancos de germoplasma ex-situ e reservas
genéticas in situ;
IV - realizar, de forma sistemática e organizada, registros e
documentação de plantas, referentes ao acervo vegetal, visando
plena utilização para conservação e preservação da natureza,
para pesquisa científica e educação;
V - promover intercâmbio científico, técnico e cultural com
entidades e órgãos nacionais e estrangeiros;
VI - estimular e promover a capacitação de recursos humanos.”
•

Missão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro

MISSÃO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO

A Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001 que cria a autarquia
federal Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
define como finalidade do Jardim Botânico:
“promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnicocientífcas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o
conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como
manter as coleções científicas sob sua responsabilidade”.
•

Jardim Botânico do Rio de Janeiro – Patrimônio
Nacional

A área atualmente administrada pelo Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico possui três tombamentos pelo IPHAN:
-

-

-

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, inclusive o Pórtico da
Academia de Belas Artes, Portão da Antiga Fábrica de
Pólvora e o Antigo Aqueduto da Levada - Inscrição n°
02/fls.02, datada de 30/05/38, no Livro Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico;
Parque Nacional da Tijuca e florestas de proteção acima da
cota de 100 m, parte integrante do JBRJ – Inscrição n°
42/fls.10, datada de 27/04/67, no Livro Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico;
Conjunto Paisagístico do Antigo Horto Florestal – Inscrição
datada de 17/12/73 no Livro Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico.

De acordo com a Informação nº 188/2002/ DITEC/ 6a SR/
IPHAN:
“O tombamento do Jardim Botânico tem como intenção a sua
valorização como instituição científica, de estudo e
experimentação, bem como a preservação da sua área como
sítio histórico-paisagístico, de potencial arqueológico, pela sua

JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO –
PATRIMÔNIO NACIONAL
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importância como documento vivo da história do Rio de Janeiro
e do Brasil e dos jardins no país.”
Na área do Jardim Botânico e do antigo Horto Florestal há cinco
sítios arqueológicos registrados, portanto, protegidos pela Lei n°
3.924/61, o que reitera o elevado potencial arqueológico de todo
o Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Os sítios arqueológicos do Jardim Botânico e do antigo Horto
Florestal são:
-

a Casa dos Pilões;
o Solar da Imperatriz;
a antiga sede do Engenho de N.Srª. da Conceição da
Lagoa;
as ruínas da Fábrica de Pólvora;
o cemitério de escravos.

CONTEÚDO DO PLANO DIRETOR
O Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro é dividido
em três partes. Na primeira parte é indicada a localização do
Jardim Botânico; na segunda, são apresentados os
pressupostos que norteiam as recomendações e propostas
feitas; na terceira parte, são apresentadas as proposições para
o Jardim Botânico.
Na parte relativa aos Pressupostos encontram-se os capítulos
referentes aos Princípios Gerais, as Estratégias para o
Desenvolvimento da Rede Física e aos Valores do Jardim
Botânico.
Na parte relativa às Proposições, as recomendações e
propostas para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
correspondentes aos capítulos, se referem aos Limites, à
Setorização, ao Sistema de Circulação, aos Espaços de
Visitação, aos Serviços Urbanos, às Áreas de Ocupação
Irregular e às Áreas de Entorno.
As proposições apresentadas no Plano Diretor refletem as
necessidades, as demandas e as sugestões apresentadas em
levantamentos de campo e nas discussões realizadas com os
profissionais do Jardim Botânico, os técnicos do Grupo de
Trabalho de Assessoramento ao Plano Diretor do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro do IPHAN e, sobretudo, da
Comissão de Desenvolvimento Organizacional do Jardim
Botânico.
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A nomenclatura utilizada para identificação das áreas no Jardim
Botânico baseou-se nos estudos já realizados pela Instituição e
nos levantamentos feitos junto aos seus profissionais.
O número de edificações e domicílios estimados por conjuntos
no capítulo sobre as áreas de ocupação irregular teve como
referência a observação feita no local e a pesquisa nos atos
judiciários da Instituição.
A falta de padronização na apresentação dos dados sobre o
acervo arquitetônico, obras e monumentos devem-se a
diferenciação nas informações disponíveis na bibliografia
consultada.
A base cartográfica dos mapas apresentados é uma montagem
executada pela equipe técnica do IBAM, a partir de
digitalizações obtidas junto ao Instituto Municipal de Urbanismo
Pereira Passos, ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro e ao próprio acervo do IBAM.
Os mapas apresentados no Plano Diretor do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro estarão, respectivamente, localizados no final de
cada capítulo no qual se inserem.

O carimbo que acompanha cada uma das pranchas
indica:
PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

(CAPÍTULO NO QUAL SE INSERE)
Assunto:

Escala:

Prancha Nº:

Data:

Edição:
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PARTE I: LOCALIZAÇÃO
1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
•

O Jardim Botânico está compreendido entre as coordenadas
22°57’ e 22°59’ de latitude sul e 43°13’ e 43°14’ de
longitude oeste, na Região Meridional do Estado do Rio de
Janeiro.

•

Em seu entorno, ao sul e a oeste, está o Maciço da Tijuca; a
sudeste, a Lagoa Rodrigo de Freitas; ao norte o Rio dos
Macacos e o Maciço da Tijuca.

•

Faz parte da bacia do Rio dos Macacos e inclui a vertente
norte do Morro da Margarida que integra a Serra da Carioca.

2. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
•

O Jardim Botânico está localizado na Área de Planejamento
II, na VI Região Administrativa do Rio de Janeiro, a RA da
Lagoa, zona sul da cidade. Situa-se em sua maior parte no
bairro do Jardim Botânico, tendo uma pequena parte no
bairro da Gávea.

•

Em seu entorno, ao sul, está o Parque Municipal da Cidade
e o bairro da Gávea; a sudeste, o Jóquei Clube do Rio de
Janeiro; ao norte e a oeste, o Parque Nacional da Tijuca. No
noroeste, é circundada pela localidade chamada Horto que
integra o bairro do Jardim Botânico.

3. LOCALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA
•

Na composição da rede física do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro existem atualmente muitas edificações, que servem
de referência para as indicações e proposições do Plano
Diretor.

•

Entre elas, destacam-se:
•

As situadas na área do antigo Horto Florestal

- o Solar da Imperatriz (sede da Escola Nacional de
Botânica Tropical);
- o Galpão anexo ao Solar da Imperatriz;
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- a Casa dos Solos;
- o Prédio da Administração do Horto Florestal;
•

As situadas na área do Arboreto

- o prédio do Laboratório de Sementes;
- o bromeliário (Estufa Burle Marx e Estufim Dimitre
Sucre);
- o prédio da Presidência;
- o orquidário (Estufa nº 1);
- o ripado do orquidário;
- o depósito de materiais do orquidário;
- o Memorial Mestre Valentim (Estufa nº 2);
- a estufa das Insetívoras (Estufa nº 3);
- a Casa dos Pilões;
- o prédio do Núcleo de Educação Ambiental;
- a Casa do Pescador;
- o Coreto do Jardim Japonês;
- o Mirante da Imprensa;
- o Mirante do Cômoro de Frei Leandro;
- as estufas do Cactário (Estufas nº 4);
- o prédio do Cactário;
- a lanchonete;
- o prédio da lanchonete infantil;
- o prédio do sanitário infantil;
- os prédios dos sanitários;
- os prédios do Centro de Pesquisa.
•
-

As situadas na área do antigo Jardim Botânico,
com acesso pela Rua Jardim Botânico nº 1.008

a Casa da Prefeitura;
o Centro de Visitantes;
a Biblioteca Barbosa Rodrigues;
o Museu Botânico;
a Residência Pacheco Leão;
o prédio do Laboratório da Botânica Estrutural;
o conjunto de prédios do Centro de Pesquisa;
o galpão da carpintaria;
o galpão (depósito de materiais);
o prédio do Patrimônio;
o prédio da COMLURB.
•

As situadas em terrenos com acesso pela Rua
Major Rubens Vaz

- o conjunto de prédios da Administração;
- a Pousada do Pesquisador;
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- a casa da guarda.
•

Destacam-se nas áreas cedidas a entidades:
•

As situadas em área do antigo Horto Florestal

- o conjunto de prédios da subestação administrada pela
Light;
- o conjunto de prédios administrados pelo Serviço
Federal de Processamento de Dados – SERPRO.
•

As situadas em terreno com acesso pela Rua
Jardim Botânico

- os prédios do Tribunal Regional Eleitoral – TRE;
- o prédio da EMBRAPA.
•

Destacam-se nas áreas ocupadas irregularmente:
•

As situadas em terreno com acesso pela Rua
Pacheco Leão

- a Escola Municipal Júlia Kubitscheck;
- o Clube Caxinguelê
- o galpão anexo ao Solar da Imperatriz.
•

A devida localização das edificações listadas se encontra na
Prancha 02 deste volume.
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PARTE II: PRESSUPOSTOS
1. PRINCÍPIOS GERAIS
a. QUANTO À VOCAÇÃO HISTÓRICA E AOS VALORES DO
JARDIM BOTÂNICO
•

Observar conceitos e critérios relativos à conservação
contidos nos instrumentos que se referem à proteção de
paisagens, sítios e jardins históricos, seguindo orientação do
IPHAN, constante da Informação nº 188/ 2002/ DITEC/ 6a
SR/ IPHAN. São eles:
-

a Recomendação de Paris, de dezembro de 1962;
a Carta de Veneza, de maio de 1964;
a Declaração de Estocolmo, de junho de 1972;
a Carta de Florença, de maio de 1981;
a Carta de Cabo Frio, de outubro de 1989;
a Carta do Rio, de junho de 1992;
a Conferência de Nara, de novembro de 1994;
o Manual de Jardins Históricos, do IPHAN, de 1999.

•

Atentar particularmente para as normas expressas na Carta
de Florença e na Carta de Veneza, respeitando a condição
do Arboreto de jardim histórico.

•

Priorizar a preservação dos setores representativos da
formação e do desenvolvimento do Jardim Botânico.

•

Proteger os valores naturais do Jardim Botânico,
recuperando as áreas degradadas adjacentes aos
remanescentes florestais de Mata Atlântica e aos recursos
hídricos.

•

Preservar e recuperar os remanescentes de Mata Atlântica,
observando o papel do Jardim Botânico na conservação da
diversidade biológica.

•

Manter os elementos integrantes da paisagem do Jardim
Botânico cuja presença é importante por estarem
associados à história do Brasil ou de sua formação e seu
desenvolvimento, incluindo os remanescentes dos antigos
processos de ocupação da área, refletidos nos elementos
artísticos e arquitetônicos e os sítios arqueológicos.

"Preservar e, quando possível, restituir ao
aspecto das paisagens e sítios devido à
natureza ou à obra do homem com interesse
cultural ou estético ou meios naturais
característicos.
Considerar na escolha das medidas para
preservação de paisagens e sítios históricos:
o caráter, as dimensões, a localização e a
natureza dos perigos de que estejam
ameaçados.
Disposições especiais para paisagens e sítios
mais ameaçados.
Adoção de medidas de caráter preventivo e
corretivo.
Medidas corretivas para suprimir danos
causados e, se possível, reabilitá-los.
Controle de trabalhos e atividades suscetíveis
de causar dano às paisagens e aos sítios
históricos.
Atividades que possam levar a uma
deterioração de paisagem e dos sítios
protegidos só são admitidas no caso de
interesse público ou social."
Recomendação relativa à salvaguarda da
beleza e do caráter das paisagens e sítios,
Conferência Geral da UNESCO - 12a sessão,
Paris - 12 de dezembro de 1962

"A meta é salvaguardar a qualidade e os
valores do bem; proteger seu material
essencial; assegurar sua integridade para
gerações futuras".
Manual de Intervenções em Jardins Históricos,
IPHAN, 1999.
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•

•
•

Salvaguardar nos valores histórico-culturais, tanto o acervo
arquitetônico, o monumento e a obra de arte quanto o
testemunho histórico.
Favorecer a conservação do
atribuindo-lhe uma função útil.

acervo

arquitetônico,

Permitir, tanto quanto possível, o acesso e a apreciação dos
valores naturais e histórico-culturais do Jardim Botânico, por
um maior número de pessoas, atendendo os princípios de
acessibilidade universal.

"Um jardim histórico é uma composição
arquitetônica e vegetal que, do ponto de vista
da história ou da arte, apresenta um interesse
público."
"(o jardim histórico é) testemunho de uma
cultura, de um estilo, de uma época,
eventualmente da originalidade de um
criador."
Carta de Florença. Conselho Internacional de
Monumentos e Sítios - ICOMOS.
Comitê Internacional de Jardins e Sítios
Históricos - ICOMOS/ IFLA. Florença, maio de
1981

b. QUANTO AOS LIMITES DO JARDIM BOTÂNICO
•

Incluir, tanto quanto possível, nos limites do Jardim Botânico
as áreas historicamente definidas sob responsabilidade da
administração do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.

•

Valorizar a integridade do território do Jardim Botânico,
ligando fisicamente o Arboreto e o antigo Horto Florestal,
como forma de remeter à sua vinculação histórica.

•

Observar as delimitações anteriormente feitas em estudos e
propostas do Jardim Botânico, baseadas em documentação
oficial.

• Incluir áreas historicamente definidas
• Valorizar a integridade do território
• Remeter à vinculação histórica

c. QUANTO À SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO
•

Estabelecer setores correspondentes às competências do
Jardim Botânico e às necessidades de áreas
especializadas, de modo a favorecer o exercício das
funções atuais e o das potenciais decorrentes da ampliação
de atividades.

•

Considerar horizontes diferentes na divisão de setores
funcionais, de acordo com áreas e edificações
disponibilizadas para ocupação e áreas a serem
reintegradas na posse da União e incumbidas à
administração do Jardim Botânico.

•

Expandir o Arboreto através da delimitação de áreas com
este fim e do plantio progressivo de espécies, visando
ampliar a atuação do Jardim Botânico como laboratório de

As competências do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro estão previstas na Lei Federal nº
10.316, de 6/12/2001.

Horizontes de implantação da setorização do
Jardim Botânico:
• Em curto prazo
• Em médio prazo
• Em longo prazo
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pesquisas e local de conservação ex situ de elementos
vegetais.
•

Visar a ocupação progressiva de áreas vazias e ocupações
irregulares, seja com edificações, caminhos ou novos
canteiros.

•

Concentrar espacialmente, na medida do possível, as
atividades relativas a uma mesma função.

•

Localizar as atividades prioritariamente em edificações já
existentes, evitando erguer desnecessariamente novos
edifícios.

• Expansão do Arboreto
• Ocupação progressiva
• Concentração espacial das funções

d. QUANTO À ACESSIBILIDADE E AOS SISTEMAS DE
CIRCULAÇÃO
•

Unir por meio de pelo menos uma via interna todos os
setores do Jardim Botânico, integrando-os.

•

Considerar horizontes diferentes na implantação de
acessos, vias de circulação e estacionamentos, de acordo
com áreas e edificações disponibilizadas para ocupação e
áreas a serem reintegradas na posse da União e
incumbidas à administração do Jardim Botânico.

•

Adotar soluções para acessibilidade e circulação, sobretudo
em áreas consideradas valores científicos e históricoculturais, que permitam contato da pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida com o maior número
de experiências possíveis.

•

Estabelecer pelo menos uma rota acessível que atenda, do
melhor modo possível, às necessidades da pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, no
interior do Jardim Botânico.

•

Unir por meio de caminhos pontos estratégicos e de
interesse à visitação às vias de circulação.

•

Considerar o menor número possível de acessos externos,
permitindo maior proteção ao Jardim Botânico e reduzindo
os custos com segurança.

•

Evitar a implantação de vias de circulação e
estacionamentos nas áreas consideradas valores do Jardim
Botânico.

Horizontes de implantação dos sistemas de
circulação:
• Em curto prazo
• Em médio prazo
• Em longo prazo

• Acessibilidade universal
• Redução dos acessos externos
• Redução de estacionamentos e vias nas
áreas dos Valores do Jardim Botânico
• União dos setores e pontos estratégicos
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e. QUANTO AOS ESPAÇOS DE VISITAÇÃO
•

Condicionar o número de visitantes do Jardim Botânico aos
potenciais impactos nos espaços considerados de
especiais valores naturais, paisagísticos, históricos,
arqueológicos, artísticos e científicos.

•

Avaliar os potenciais impactos em função da geração de
resíduos sólidos e da demanda por áreas e equipamentos
de apoio aos visitantes.

•

Prever um número máximo de visitantes por áreas,
ambiências e edificações considerados valores do Jardim
Botânico, realizando um constante monitoramento para que
não seja alcançada sua capacidade-suporte.

•

Criar ou estender espaços de visitação e áreas de
atendimento aos visitantes técnicos que permitam
potencializar o estudo e as pesquisas científicas afins ao
Jardim Botânico, de acordo com as necessidades.

•

Ampliar o perfil dos visitantes do Jardim Botânico, incluindo
pessoas com as mais variadas necessidades, respeitando
os limites impostos pela singularidade da área.

•

Definir com precisão os limites dos espaços de visitação,
possibilitando uma melhor organização da visitação em
termos de horários, número e categorias de visitantes.

•

Condicionar as alternativas de atividades relacionadas à
visitação à sustentabilidade física do Jardim Botânico e
prever alternância nos horários de visitação
correspondentes a espaços com funções diferenciadas.

•

Prever usos compatíveis para edificações antigas que fazem
parte do acervo arquitetônico do Jardim Botânico,
restaurando-as e revitalizando-as como espaços de
visitação ou outra função útil, como forma de conservá-las.

•

Oferecer opções de visitação a espaços determinados em
horário ampliado, desde que sem danos aos recursos
naturais e culturais.

•

Prever atividades de educação ambiental e patrimonial
voltadas para os diferentes tipos de visitantes.

•
•
•
•

Aumento do número de visitantes
Ampliação do perfil dos visitantes
Atendimento ao visitante técnico
Criar condições para a sustentabilidade do
Jardim Botânico.
• Aproveitamento de edificações
• Interpretação ambiental
• Educação Ambiental
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•

Criar condições para a interpretação ambiental do Jardim
Botânico pelo visitante.

•

Permitir a livre apreciação de todos os monumentos, sítios
arqueológicos, edifícios e obras de arte de valor históricocultural, artístico ou simbólico.

f. QUANTO AOS SERVIÇOS URBANOS
•

Implantar novos equipamentos de serviços urbanos ou
substituir os já existentes de modo a minimizar, tanto quanto
possível, impactos ambientais no Jardim Botânico.

Os reservatórios d´água, as bombas
hidráulicas e outros elementos construídos e
motores são equipamentos relativos ao
serviço de abastaecimento d’água.

•

Adotar soluções para serviços urbanos que tenham um
caráter exemplar, servindo aos fins da educação ambiental.

•

Estender ou modernizar os equipamentos e as instalações
de serviços urbanos considerando uma ação conjunta com
órgãos governamentais locais, tendo em vista o interesse
comum da Instituição e da Administração Local pela
preservação do Jardim Botânico.

Os tanques sépticos, as bombas de recalque e
outros elementos construídos e motores são
equipamentos relativos ao serviço de
esgotamento sanitário.
Considera-se instalação as tubulações e as
fiações que compõem as redes dos serviços
urbanos.

g. QUANTO ÀS ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR
•

Na gestão da área incluída no perímetro do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro, dar continuidade às ações necessárias à
reintegração de posse da União de todas as ocupações
irregulares, evitando levantar precedentes para a concessão
ou utilização irregular de novas áreas, tendo em vista tratarse de Patrimônio da União e de interesse coletivo e o
comprometimento por poucos de um bem de todos.

•

Estabelecer uma destinação, em curto, médio e longo
prazos, para todas as áreas atualmente utilizadas
irregularmente, condizentes com a missão do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com o
exercício de suas competências e com a preservação dos
valores naturais e histórico-culturais do Jardim Botânico.

•

Estabelecer um horizonte de reintegração de posse das
áreas ocupadas irregularmente a partir de critérios que
levem em consideração os impactos ambientais no Jardim
Botânico e as necessidades de espaços que propiciem o
melhor desempenho de suas funções.

• Reintegração de posse das áreas
irregularmente ocupadas
• Destinação para todas as áreas
reintegradas.
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h. QUANTO ÀS ÁREAS DE ENTORNO
•

Estabelecer diretrizes norteadoras para o planejamento de
uma ação conjunta entre a Administração do Jardim
Botânico e as instâncias governamentais locais, voltadas
para a minimização de impactos gerados pela contigüidade
à malha urbana consolidada e o aproveitamento da
potencialidade decorrente da presença do Jardim Botânico
na cidade.

•

Adotar medidas como o cercamento do território do Jardim
Botânico, que possam aumentar a proteção das suas
fronteiras.

•

Buscar uma articulação com órgãos responsáveis pelo
tráfego urbano e entidades públicas ou particulares do
entorno, visando a permissão do estacionamento de
veículos de profissionais e visitantes do Jardim Botânico nas
áreas de entorno.

• Estabelecer um planejamento conjunto da
Administração do JBRJ e de instâncias
governamentais locais
• Ampliar a proteção das fronteiras
• Buscar estacionamento de veículos em
áreas externas.
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2. ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
REDE FÍSICA
a. COMPETÊNCIAS DO JARDIM BOTÂNICO
COMPETÊNCIAS DO JARDIM BOTÂNICO

A Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001 que cria a autarquia
federal Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
– JBRJ, deixa bem claro as principais competências do Jardim
Botânico:
-

promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas
técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil,
visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade;

-

manter as coleções científicas sob sua responsabilidade.

São também competências do Jardim Botânico:
-

subsidiar o Ministério do Meio Ambiente na elaboração da
Política Nacional de Biodiversidade e de Acesso a Recursos
Genéticos;

-

criar e manter programas de apoio à implantação,
estruturação e desenvolvimento de jardins botânicos, nos
âmbitos federal, estadual e municipal;

-

manter a operacionalização e o controle do Sistema
Nacional de Registro de Jardins Botânicos;

-

desenvolver e difundir programas de pesquisa científica,
visando à conservação da flora nacional, e estimular o
desenvolvimento tecnológico das atividades de interesse da
botânica e de áreas correlatas;

-

manter e ampliar coleções nacionais de referências,
representativas da flora nativa e exótica, em estruturas
adequadas, carpoteca, xiloteca, herbário, coleção de plantas
vivas;

-

manter e ampliar o acervo bibliográfico, especializado na
área da botânica, meio ambiente e áreas afins;

-

estimular e manter programas de formação e capacitação
de recursos humanos nos campos da botânica, ecologia,
educação ambiental e gestão de jardins botânicos;
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-

manter banco de germoplasma e promover a divulgação
anual do index seminum no Diário Oficial da União;

-

manter unidades associadas representativas dos diversos
ecossistemas brasileiros;

-

analisar propostas e firmar acordos e convênios
internacionais, objetivando a cooperação no campo das
atividades de pesquisa e acompanhar a sua execução,
ouvido o Ministério do Meio Ambiente.

As competências do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
demonstram as particularidades desta área protegida em
relação a outras áreas como unidades de conservação
ambiental ou parques urbanos.
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma área destinada a
fins científicos e temáticos. Essa diferença é fundamental de ser
reconhecida para que cumpra o seu papel na conservação ex
situ da flora nacional.
Há uma correspondência em termos de espaços físicos para o
desempenho das funções que são de competência do Jardim
Botânico.
Consideram-se áreas especializadas do Jardim Botânico para
desenvolvimento de suas funções básicas:
-

o Arboreto;
o Horto Florestal;
os locais de pesquisa científica e ensino;
as áreas destinadas à administração e conservação das
áreas verdes e da rede física;
as áreas destinadas às atividades técnicas-administrativas
relacionadas às funções de articulação externa.

Áreas especializadas são aquelas que
possuem uma destinação específica, e nas
quais se destaca uma função principal,
embora possam ser exercidas nesse espaço
outras atividades.

Atualmente há uma carência na rede de espaços físicos no
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, considerando as suas
competências, para o desempenho de algumas de suas
funções. Na avaliação das áreas especializadas, observa-se:
-

a insuficiência dos espaços no Arboreto para ampliar as
coleções vivas nacionais de referência, representativas da
flora nativa e exótica e manter unidades associadas
representativas dos diversos ecossistemas brasileiros,
sobretudo considerando a importância do Arboreto como
Patrimônio Histórico;

As atividades de articulação externa
referem-se às seguintes competências:
- subsidiar o MMA na elaboração da
Política Nacional de Biodiversidade e
de Acesso a Recursos Genéticos;
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-

a necessidade de adequação do Horto Florestal para
abranger sua função de apoio ao Arboreto e manutenção do
banco de germoplasma;

-

a inexistência de espaços destinados à articulação externa;

-

a insuficiência ou inadequação de espaços para estimular e
manter programas de formação e capacitação de recursos
humanos nos campos da botânica, ecologia, educação
ambiental, jardinagem e gestão e manejo de jardins
botânicos.

b. ESTRATÉGICAS PARA O JARDIM BOTÂNICO
A maioria dos Jardins Botânicos encontra-se nas grandes
cidades onde se observa, em geral, uma expressiva demanda
por áreas verdes e espaços abertos. Neste sentido,
historicamente, os Jardins Botânicos foram gradativamente
atendendo a esta demanda urbana.

IMAGEM DO JARDIM BOTÂNICO

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, localizado em pleno tecido
urbano da cidade, foi ao longo dos anos apreendido e utilizado
pela população carioca como área para repouso, recreação e
contato com a natureza, assim como para amenização dos
efeitos da urbanização e combate à poluição. Sua imagem mais
forte é a de parque urbano e área de lazer. Reflete-se com bem
menor ênfase o entendimento do Jardim Botânico enquanto
espaço privilegiado para pesquisa e divulgação da ciência e da
botânica e para conservação ex situ de espécies ameaçadas e
da flora nacional. Do mesmo modo, é menor o seu
reconhecimento do seu valor como Patrimônio HistóricoCultural.
Para cumprir suas competências, é fundamental que o Jardim
Botânico faça uso dos recursos que dispõe, inclusive da sua
rede física, para ampliar o conhecimento da população sobre as
suas atribuições e sua importância histórico-cultural.
Muitas das áreas especializadas têm um potencial a ser
aproveitado para que o Jardim Botânico melhor exerça suas
competências.

O Arboreto, até hoje, tem desenvolvido a função de cultivo de
plantas. A nova ênfase a ser dada é na questão relacionada à
conservação ex situ das espécies. Impõe-se para o Arboreto
crescentemente o tratamento do caráter científico das coleções

POTENCIAL DO JARDIM BOTÂNICO

Arboreto
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vivas, para que essa área especializada do Jardim Botânico
atenda as exigências de:
-

expor e interpretar a biodiversidade da flora nacional;

-

divulgar a ciência e a botânica;

-

conservar espécies ameaçadas.

O principal instrumento para definir as metas futuras no
tratamento das coleções vivas do Arboreto será o Plano de
Manejo das Coleções Vivas do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.
A riqueza paisagística do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
permite criar espaços atrativos destinados a atividades culturais,
de lazer e de atendimento aos visitantes. Esses espaços podem
complementar a visitação e estarem associados a áreas
destinadas ao ensino e à educação ambiental.
Uma das funções históricas do antigo Horto Florestal de local
para experimentos no cultivo de essências florestais para
fomento e desenvolvimento agrícola foi superada. A nova área
do Horto passou a ter um papel fundamental na produção de
mudas para:
-

introdução e reintrodução de espécies no Arboreto;

-

reintrodução de espécies na natureza;

-

projetos de revegetação;

-

produção e venda de mudas.

Cabe destacar a intensa relação que deve ocorrer entre a nova
área do Horto e o Arboreto. O atual Horto é o local por
excelência de reprodução de espécies, ficando assegurada a
produção regular de espécies vegetais que entram na
composição do Arboreto.
Exercer as competências do Jardim Botânico exige recursos
humanos, materiais e financeiros, em geral, acima do orçamento
próprio da Instituição. A arrecadação com visitantes é uma fonte
importante de recursos, além de propiciar a ampliação das
oportunidades do contato da população com a questão
ambiental e botânica.
O prestígio conquistado pelo Jardim Botânico ao longo dos
anos, que já vem atraindo o interesse de empresas e

Horto Florestal
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organizações, pode estar vinculado à constituição de parcerias
para patrocinar a instalação desses novos espaços e para
exploração das áreas de atendimento aos visitantes. A
contrapartida seria a recuperação e o desenvolvimento de seu
patrimônio científico, paisagístico e cultural e a ampliação dos
recursos para conservação e manutenção das áreas verdes.
A utilização do potencial das áreas especializadas requer, por
parte da Instituição, ações planejadas e monitoramento pelo
corpo técnico-científico do Jardim Botânico.
Qualquer intervenção no Jardim Botânico deve ter a
preocupação de preservação dos seus atributos, especialmente
os naturais, relacionados à conservação ex situ e in situ,
finalidade precípua dos Jardins Botânicos.
Novos projetos destinados à cultura e ao lazer, voltados ao
aumento no número de visitantes e à realização de parcerias
com empresas, deverão garantir a conservação e a manutenção
do Jardim Botânico como Patrimônio Cultural da nação.

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro deverá elaborar e implementar
os seguintes planos e estudos:
Plano de Manejo;
Plano de Obras e Serviços para as áreas
edificadas em conformidade com as
orientações do IPHAN;
Estudo de Quantificação da CapacidadeSuporte;
Estudo do Perfil dos Visitantes;
Plano de Acessibilidade para o Jardim
Botânico do Rio de Janeiro
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3. VOCAÇÃO HISTÓRICA E VALORES DO JARDIM
BOTÂNICO
a. IDENTIFICAÇÃO DA VOCAÇÃO HISTÓRICA DO JARDIM
BOTÂNICO
I) FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO
JARDIM BOTÂNICO
1808
- Utilização dos terrenos da Fábrica de Pólvora, denominado
de Real Horto, para instalação de um jardim de aclimação
(ou de aclimatação) de plantas exóticas, inicialmente
especiarias vindas do Oriente e, posteriormente, outras como
o chá e a fruta-pão. O local, antes terras do Engenho de
Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, havia sido
desapropriado por D. João VI.
1809
- Plantio por D. João VI da Palma mater, primeira palmeira
imperial do Brasil.
RUA JARDIM BOTÃNICO EM 1880.

1817
- Ampliação do Real Horto e mudança do seu nome para Real
Jardim Botânico.
1821
- Abertura oficial do Jardim Botânico para visitação pública
com restrições, com permissão do Diretor e acompanhada
por praças militares.
1823
- Ampliação da área cultivada, traçado e arborização de várias
aléias, construção de elementos paisagísticos, como o lago e
o cômoro;
- Início das funções de experimentação e estudos de Botânica
no Jardim Botânico.

ÁREA DO ARBORETO EM 1844.

1829
- Formação das aléias de palmeiras imperiais, origem da
introdução da espécie no Brasil.
1832
- Prédios e oficinas da fábrica de pólvora passaram para
jurisdição do Jardim Botânico.
ÁREA DO ARBORETO EM 1910.

1846

23

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

- Abertura do Jardim Botânico para visitação pública, sem
acompanhamento.
1859
- Início da classificação dos vegetais e plantação de árvores
de madeira de lei.
1863
- Crescimento da atividade de visitação pública do Jardim
Botânico, principalmente pela “população mais modesta” da
cidade, nos fins de semana;
- Implantação de plantas exóticas;
- Desapropriação de terrenos nas áreas contíguas para a
experimentação agrícola, dando origem à Fazenda Nacional
da Lagoa de Rodrigo de Freitas;
- Integração do Horto Florestal ao Jardim Botânico.
1864
- Fundação da Fazenda Normal e da Escola Agrícola
chamada Asilo Agrícola.
1869
- Inauguração do Asilo Agrícola para o aprendizado do
trabalho agrícola pelos órfãos, instalado na antiga Casa do
Salitre da Fábrica de Pólvora.
1874
- Extensas obras de paisagismo no Arboreto, com a
construção do bosque dos bambus e de gruta de pedra e a
colocação de placas com nomes científicos e vulgar das
plantas;
- Aquisição da Fazenda dos Macacos para transferência do
Asilo Agrícola cuja inauguração só se daria em 1884;
- Ampliação da Fazenda Normal, com a plantação de gêneros
de produção nacional para distribuição aos fazendeiros do
Rio de Janeiro e de outras províncias, representando um
enorme incremento dos viveiros.
1883
- Mudança do Asilo Agrícola para a Fazenda dos Macacos,
para formação de feitores ou administradores de
estabelecimentos rurais;
- Criação do Museu Industrial na Fazenda Normal;
- Esforços em enfatizar o papel do Jardim Botânico como
local de pesquisa, pelo aumento da freqüência de visitantes
para lazer.
1890
- Abertura e reorganização dos canteiros e classificação
de plantas, dando-lhes uma configuração científica;

Em 1864, na Fazenda Normal, eram cultivadas
diversas
plantas
como
experimento,
atendendo-se pedidos de sementes por
fazendeiros e proprietários; havia um
laboratório de análise química agrícola de
terras, plantas e raízes, viveiros de plantas,
sala de criação de bicho da seda, oficina de
serralheria e carpintaria, onde se fabricavam
ferramentas, e uma fábrica de chapéus do
Chile, cuja matéria prima era proveniente da
Fazenda Normal.

O Asilo Agrícola funcionou a partir de 1869,
com 10 internos, órfãos cujas idades variavam
de 9 a 24 anos, número posteriormente
aumentado para cerca de 30, que se
preparavam para serem administradores das
fazendas.
Em 1874, de um total de 5.051m2 de área de
viveiros, a Fazenda Normal passou a ter
23.951m2 de área de viveiros, com mais de
100.000 espécies de Eucalyptus, coqueiros e
palmeiras, para venda, distribuição ou troca
com outros jardins no exterior ou para
estabelecimentos públicos.
A área do Arboreto em 1883 era de 31,48 ha,
com cerca de 5.000 plantas, e da Fazenda
Normal, de 87,56 ha, com os viveiros
ocupando uma área de 9,5 ha, com 350.000
plantas.
Nessa época, o Arboreto possuía seis
extensas aléias:
- a Aléia das Palmeiras (atual Barbosa
Rodrigues) com 605 metros
a Aléia das Palmeiras junto às grades
(atual Cândido Baptista de Oliveira) até
então com 600 metros, que passou a ter
820 metros;
a Aléia das Andirobas com 40 metros
a Aléia das Longanas com 48 metros
a Aléia das Terminálias com 328 metros
- a Aléia dos Coqueiros com 300 metros.
A visitação do começo de abril de 1890 ao final
de junho de 1894 foi de 144.878 pessoas.
Nesse período, foi feito o fornecimento de
4.810 exemplares de plantas diversas, 37.89024
mudas de canas e de 925.668 grãos de
sementes para o interior e para o exterior.
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-

Ajardinamento de terrenos;
Ampliação das espécies vegetais e introdução de
exemplares nativos (de 450 a 500 espécies vegetais, a
maioria exótica, tornam-se no mínimo, 3.000 espécies);
Grupamento das plantas em espécies congêneres,
formando coleções científicas;
Organização do Herbário, da Biblioteca e do Museu;
Implantação de estufas e do aquário;
Publicação de trabalhos;
Início das excursões para ampliação do Herbário.

1893
- Construção da entrada do Arboreto e de diversas pontes e
valetas para escoamento das águas de chuva;
- Divisão da Fazenda Nacional da Lagoa de Rodrigo de
Freitas em 148 chácaras.
1911
- Demarcação da área do Horto Florestal.
1915
- Ampliação do Herbário com material coletado na Amazônia;
- Publicação de revista científica.
1930
- Remodelação do Arboreto com enriquecimento das
coleções vivas;
- Realização de exposições.

Entre as áreas mais danificadas em 1936,
encontravam-se o ecossistema cerrado
mineiro, a seção das Liliaceae, Iridaceae e
Amaryllidaceae e o roseiral.

1932
- Criação do Instituto de Biologia Vegetal do Jardim Botânico
que perdurou até 1938.
1936
- Obras de restauração do Jardim Botânico em decorrência
dos estragos feitos pela enchente do verão, incluindo
trabalhos de desobstrução e retificação do Rio dos
Macacos, aterros de partes mais baixas do Arboreto e
reconstituição de canteiros danificados.
1938
- Criação do Serviço Florestal com sede no Jardim Botânico;
- Tombamento federal como monumento natural pelo IPHAN;
- Decreto Federal de 6/09/1938 que criou o regulamento para
visitação no Jardim Botânico.
1943

Atividades do Jardim Botânico em 1943:
- observação e pesquisas preliminares sobre
novas aplicações de plantas conhecidas ou
sobre a utilização de plantas pouco
conhecidas;
- organização e manutenção com finalidade
educativa de coleções vivas especializadas,
notadamente para plantas medicinais,
agrícolas e ornamentais, assim como um
jardim sistemático;
- execução de ensaios de cultura de
essências florestais, de hibridação e
enxertia;
- intercâmbio com instituições científicas 25
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país e exterior, troca de sementes, mudas e
materiais botânicos;
- exposições de plantas ornamentais e cursos
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-

Aumento das atividades relacionadas à pesquisa científica,
apesar da vinculação do Jardim Botânico ao Serviço
Florestal.

1962
- Inauguração do laboratório de microscopia;
- Desenvolvimento de pesquisas botânicas, sobretudo de
anatomia e citomorfologia.
1965
- Construção do prédio da Botânica Sistemática;
- Instalação do Museu Kuhlmann.
1971
- Inauguração das novas instalações da biblioteca;
- instalação da Botânica Sistemática e do Herbário.
1975
- Restauração do Museu Kuhlmann, do portão principal, das
estufas e de diversos elementos paisagísticos do Arboreto;
- Implantação do bromeliário;
- Inauguração do parque infantil.
1985
-

Levantamento e demarcação dos limites da área do
Jardim Botânico;
Levantamento da situação fundiária do Jardim
Botânico;
Início das ações de reintegração de posse;
Estudos para o ordenamento físico da área.

ARBORETO EM 1945.

1989
- Instalação do minicampus de Plantas Medicinais;
- Colocação do gradil frontal do Jardim Botânico;
- Ampliação do Centro de Pesquisa;
- Introdução da informática científica.
1992
- Criação do Núcleo de Educação Ambiental.

1995
- Transformação do Jardim Botânico em Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

ARBORETO EM 1953.

2001
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-

Transformação do Jardim Botânico em uma autarquia
federal, responsável pelas coleções botânicas de referência
nacional;
Inauguração do Centro de Pesquisa;
Restauração do Solar da Imperatriz;
Criação da Escola Nacional de Botânica Tropical.

II) INTERPRETAÇÃO DA HISTÓRIA DO JARDIM BOTÂNICO
O Jardim Botânico foi o primeiro e o mais expressivo dos reais
hortos botânicos fundados em vários locais do Brasil por D. João
VI, inclusive por estar localizado na então capital colonial.
O Jardim Botânico foi criado em 1808 como um local estratégico
para cultivo e aclimatação de plantas, na época, de alto valor
econômico ou ornamental. As funções de estudo e
experimentação científicas vinculam-se ao início do
desenvolvimento do então Real Jardim Botânico, em 1823.
Muito cedo na sua história, em 1821, o Jardim Botânico é
também utilizado como um espaço para visitação, se bem que
restrito.
Do retorno à condição rural das áreas contíguas ao Jardim
Botânico, em 1863, surgiu a possibilidade da ampliação das
áreas cultivadas e para experimentos, associando o Horto
Florestal ao Jardim Botânico. O antigo Horto Florestal apesar
de apresentar atividades próprias como local para experimentos
de cultivo de essências florestais para fomento florestal de
desenvolvimento agrícola tinha um forte vínculo institucional
com o Jardim Botânico.
Fazem parte, portanto, dos primórdios do Jardim Botânico, a
função básica que até hoje possui de cultivo de plantas, além da
utilização compartilhada como local de recreação contemplativa
e de pesquisas em Botânica que se sucedem em importância
dependendo dos seus administradores. Do mesmo modo,
apesar dos objetivos nem sempre associados, é histórica a
vinculação entre o Jardim Botânico e o Horto Florestal.

b. PROTEÇÃO LEGAL DO JARDIM BOTÂNICO
Constituição Federal de 1988, que nos artigos 5º, 23º, 24º,
30º, 170º, 215º, 216º e 225º contempla a proteção do
patrimônio cultural e natural.
Decreto-lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, que organiza
a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
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Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os
monumentos arqueológicos e pré-históricos.
Portaria do SPHAN nº 07 de 01 de dezembro de 1988, que
submete à proteção do Poder Público, pelo então SPHAN,
os monumentos arqueológicos e pré-históricos;
Portaria do IPHAN nº 104 de 22 de maio de 2000, que
regulamenta a ocupação das áreas de entorno da Penedia
do Corcovado, Parque Henrique Lage, Jardim Botânico e
Horto Florestal;
Resolução CONAMA nº 266 de 03 de agosto de 2000, que
define o jardim botânico e estabelece os seus objetivos;
Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, Lei
Complementar nº 16 de 04 de junho de 1992, que integra o
Jardim Botânico no patrimônio paisagístico do Município,
sujeito à proteção ambiental;
Decreto Municipal nº 20.939 de 24 de dezembro de 2001,
que cria a Área de Proteção do Ambiente Cultural no bairro
do Jardim Botânico;
Decreto Municipal nº 21.191 de 26 de março de 2002, que
revisa as disposições para a Área de Proteção do Ambiental
da Lagoa.
c. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O JARDIM BOTÂNICO
•

Valorizar o Jardim Botânico pelo seu papel histórico de
instituição científica, de estudo e de experimentação, como
documento vivo do surgimento e evolução das atividades
científicas ligadas à Botânica na história do Rio de Janeiro e
do Brasil.

•

Preservar a área correspondente ao Arboreto como um dos
mais importantes testemunhos dos jardins históricos do
país.

• Preservar os sítios arqueológicos, bem como as áreas com
potencial arqueológico, pela sua importância como
testemunhos da história da formação e desenvolvimento do
Rio de Janeiro e do Brasil.
• Valorizar a área do Arboreto interpretando-a aos visitantes,
propiciando ampliar o conhecimento sobre diversidade da
flora e conservação.
• Estimular e valorizar o cultivo, no Arboreto, de espécies
vegetais de relevância ecológica, taxonômica e histórica,
bem como espécies utilizadas pelas sociedades humanas
(presentes e passadas).
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• Valorizar a área do antigo Horto Florestal enquanto
documento associado à conservação dos processos
observados no ambiente natural e à presença do Jardim
Botânico, estimulando as atividades correspondentes ao seu
papel histórico de suporte às coleções científicas do Arboreto
e sua vegetação de proteção.
• Valorizar os espaços florestais contíguos à área cultivada por
sua importância paisagística para a cidade do Rio de Janeiro,
por sua importância histórica documentada pelos naturalistas
viajantes do século XVIII, por constituir área natural de
conectividade à fauna, entre o Parque Nacional da Tijuca e o
Arboreto e por se constituir em Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica.
• Preservar a ambiência dos conjuntos de espaços do Jardim
Botânico de acordo com o papel histórico que exerceram ao
longo da formação e desenvolvimento do Jardim Botânico.
Cada ambiência é entendida como a soma da paisagem, de
edificações, dos monumentos e das obras de arte, bem como
da utilização dada ao espaço.
• Estimular sua função de instituição nacional e internacional
de referência para a realização da conservação ex situ da
flora nacional, adequando suas áreas de cultivo frente a
novas técnicas horticulturais de manejo.
d. CONCEITUAÇÃO DOS VALORES DO JARDIM BOTÂNICO
Consideram-se como Valores do Jardim Botânico as áreas, as
ambiências, os elementos edificados, construídos ou naturais
com atributos excepcionais que se enquadrem como valores
científicos, naturais, paisagísticos, arqueológicos ou históricoculturais.
Valores científicos são as coleções ou espécimes que se
destacam por armazenar dados de importância científica, bem
como garantir informações genéticas para a conservação ex
situ.
Valores naturais são as áreas ou ambiências onde
predominam os elementos naturais, bem como os conjuntos de
elementos ou espécime vegetal, de excepcional valor.
Valores paisagísticos são as áreas ou ambiências cujo caráter
excepcional deve-se aos seus atributos paisagísticos.

Valores científicos

Valores naturais

Valores paisagísticos
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Valores arqueológicos são as áreas definidas como sítios
arqueológicos, protegidos pela Lei no 3.924/61.
Valores histórico-culturais são as áreas, ambiências,
elementos edificados ou construídos destacados pela
excepcionalidade histórica ou cultural.

Valores arqueológicos

Valores histórico-culturais

e. CLASSIFICAÇÃO DOS VALORES DO JARDIM BOTÂNICO
I) VALORES NATURAIS, PAISAGÍSTICOS E CIENTÍFICOS
Consideram-se Remanescentes Florestais da Mata Atlântica
a área delimitada no Mapa Valores Naturais, Paisagísticos,
Científicos e Histórico-Culturais (Prancha 04), situada
principalmente nas encostas do Morro da Margarida,
correspondente à área onde a fraca pressão antrópica permitiu o
desenvolvimento de significativa representatividade da flora
nativa de Mata Atlântica, levando-a a ser incluída na categoria
de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica

Os Remanescentes Florestais da Mata Atlântica situados acima
da cota de 100 metros do nível médio do mar dentro da área do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro encontram-se inscritos no
Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, sob o
no 42/fls.10, em 27/04/1967.
•

Intervenções de qualquer natureza nos Remanescentes
Florestais da Mata Atlântica estão sujeitas a parecer de
uma comissão técnico-científica do Jardim Botânico.

•

A definição dos componentes e do manejo adequado dos
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, bem como do
funcionamento da comissão técnico-científica do Jardim
Botânico, será indicada pelo Plano de Manejo das
Coleções Vivas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Recursos hídricos do Jardim Botânico

Consideram-se Recursos Hídricos do Jardim Botânico as
nascentes, os cursos d´água, os lagos e demais corpos hídricos
como as águas subterrâneas e suas relações, que atravessam o
Jardim Botânico, ressaltando-se a bacia do Rio dos Macacos.
•

Intervenções de qualquer natureza nos Recursos Hídricos
do Jardim Botânico estão sujeitas a parecer de uma
comissão técnico-científica do Jardim Botânico e do IPHAN.
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Arboreto

O Arboreto é a área de acondicionamento das coleções vivas
do Jardim Botânico. Pela sua condição histórica, ter iniciado na
época de criação do Jardim Botânico, em 1808, e ser o
testemunho vivo mais expressivo da história do Jardim Botânico,
constitui-se não só um valor natural e paisagístico, mas também
valor científico, artístico, arqueológico e histórico-cultural.
A delimitação do Arboreto, representada no Mapa Valores
Naturais, Paisagísticos, Científicos e Histórico-Culturais no
Jardim Botânico (Prancha 04), tem por base os mapas de
diferentes épocas do Jardim Botânico.
•

O manejo relacionado às espécies cultivadas no Arboreto
não incluídos no Plano de Manejo das Coleções Vivas do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro estão sujeitos a parecer
de comissão técnico-científica do Jardim Botânico.

•

As intervenções nos sítios arqueológicos existentes e na
composição arquitetural do Arboreto estão sujeitas à prévia
autorização do IPHAN.
Entende-se composição arquitetural como a definida pelo
artigo 4º da Carta de Florença, do Conselho Internacional de
Monumentos e Sítios – ICOMOS, Comitê Internacional de
Jardins e Sítios Históricos – ICOMOS / IFLA, de maio de
1981, destacando-se:
-

•

seu plano e os diferentes perfis do seu terreno;
suas massas vegetais: suas essências, seus volumes,
seu jogo de cor, seus espaçamentos, suas alturas
respectivas;
seus elementos construídos ou decorativos;
as águas moventes ou dormentes, reflexo do céu.

A supressão de um ou mais espécimes que não
caracterizem por si só uma massa vegetal será
regulamentada pelo Plano de Manejo das Coleções Vivas
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Consideram-se coleções e elementos
paisagísticos de valor histórico e simbólico:
-

naturais

e

Coleções e elementos naturais de valor
histórico e simbólico

a Região Amazônica;
o roseiral;
o jardim japonês;
as palmae filae;
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- as palmeiras das Aléias Barbosa Rodrigues e Cândido
Baptista Oliveira e as demais espécies vegetais plantadas
em seqüência ladeando os caminhos do Arboreto, plantadas
em meados do século XIX;
- o Cômoro Frei Leandro;
- o Lago Frei Leandro;
- as demais espécimes, isoladas ou em grupo, identificadas
como integrantes das coleções de valor histórico e simbólico
pelo Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro.
As coleções e elementos naturais de valor histórico e simbólico
estão localizados no Mapa de Valores Naturais, Paisagísticos e
Científicos no Arboreto e no Conjunto Paisagístico do Centro de
Visitação (Prancha 05).
•

As alterações nas coleções e elementos naturais de valor
histórico e simbólico estão sujeitas a parecer do IPHAN e
de uma comissão técnico-científica do Jardim Botânico.
Acervo científico-cultural

O acervo científico-cultural é constituído pelas coleções vivas
e pelos acervos abrigados no Herbário, na Carpoteca, na
Xiloteca e na Biblioteca.
Todas as espécies cultivadas no Arboreto e as coleções
especiais representam o acervo das coleções vivas do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro.
Consideram-se coleções especiais de valor científico:
-

o bromeliário;
o orquidário;
as plantas medicinais;
o cactário;
as plantas insetívoras.

•

As alterações nas coleções vivas serão regulamentadas
pelo Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro.

•

As alterações nos demais componentes do acervo
científico-cultural estão submetidas aos regulamentos das
unidades que abrigam cada um dos acervos, quais sejam,
o Herbário, a Carpoteca, a Xiloteca, a Biblioteca e os
Laboratórios de Pesquisa.
Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação
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O Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação é formado
pela integração entre elementos edificados, construídos e
naturais que configuram a área do Centro de Visitação.
A delimitação do Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação
está representada no Mapa Valores Naturais, Paisagísticos,
Científicos e Histórico-Culturais no Jardim Botânico (Prancha
04).
•

As alterações nas edificações do Conjunto Paisagístico do
Centro de Visitação estarão sujeitas às diretrizes contidas
no Plano de Obras e Serviços e ao parecer do IPHAN.

II) VALORES HISTÓRICO-CULTURAIS

Para definição do campo de atuação do Plano
de Obras e Serviços, entende-se como:
obra - toda construção, reforma,
fabricação, recuperação ou ampliação,
realizada por execução direta ou indireta;
serviço - toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a
administração, tais como demolição,
conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação,
adaptação, manutenção, transporte,
locação de bens, publicidade, seguro ou
trabalhos técnico-profissionais.
(de acordo com o artigo 6º da Lei 8.666, de
21/06/93)

Consideram-se valores histórico-culturais o acervo arquitetônico,
os monumentos, os sítios arqueológicos e as obras de arte do
Jardim Botânico.
As alterações no acervo arquitetônico e nos monumentos do
Jardim Botânico seguirão as orientações contidas no Plano de
Obras e Serviços e estarão sujeitas a parecer do IPHAN.
As alterações na localização das obras de arte no Arboreto
estão sujeitas a parecer do IPHAN, bem como as alterações
para conservação dos itens datados do século XIX e primeiras
décadas do século XX, pelo seu caráter histórico.

Acervo arquitetônico

1) Acervo arquitetônico
-

Solar da Imperatriz

Trata-se de um dos poucos remanescentes da arquitetura rural
no Rio de Janeiro, em parte construído no século XVIII e em
parte, no início do século XIX. Integrava a Fazenda dos
Macacos, tendo sido, em 1829, adquirido por Dom Pedro I para
presentear sua esposa, Dona Amélia Napoleona de
Leuchtemberg, segunda imperatriz do Brasil, dando origem ao
nome pelo qual é até hoje conhecido. Na época, o edificio
principal foi aumentado, construiu-se uma capela e uma varanda
de entrada, ergueu-se mais tarde uma "coberta" de ligação da
casa à capela que, fechada, passou a ser um cômodo
avarandado. Construiu-se um puxado para a cozinha e os
serviços. Portas e janelas foram trocadas, como foi feito novo
jardim.

SOLAR DA IMPERATRIZ

Interferências e acréscimos foram feitos na
edificação do Solar ao longo de sua
existência: varandas foram acrescentadas,
ocultando a fachada original; todas as
fachadas foram fechadas com basculantes,
assim como as janelas em arco dos fundos;
os marcos de pedra foram revestidos com um
cimento grosseiro e as janelas da senzala
foram fechadas; a decoração interna da capela
33
foi retirada, bem como as grades do jardim
que foi transformado em um pátio de
estacionamento. (inventário do IPHAN em

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Em 1864, instalou-se no Solar, a Escola Agrícola, aproveitando
das terras desapropriadas poucos anos antes pelo Imperial
Instituto Fluminense de Agricultura para reflorestamento do
Maciço da Tijuca. Em 1884, na sede foi instalado o Asilo
Agrícola para órfãos de 9 a 21 anos aprenderem técnicas de
plantio e serem utilizados como mão-de-obra. A partir de 1925,
passou a sediar o Serviço Florestal do Brasil, do Ministério da
Agricultura. Nos anos 70 até 1989, destinou-se aos serviços
administrativos da extinta Fundação Pró-Memória, por cessão
do antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF. Foi também utilizado pela Fundação Getúlio Vargas para
funcionamento de cursos, por empréstimo do IBDF.
Recentemente o prédio sofreu obra de restauração, que devolve
parte de suas características originais, sendo atualmente
utilizado pela Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. Durante a restauração o prédio foi
objeto de uma pesquisa arqueológica e, a partir dos resultados,
foi registrada como sítio arqueológico.
-

CASA DOS PILÕES.

Casa dos Pilões

Edificação do início do século XIX, destinada à oficina do
Moinho de Pilões. Na oficina era moído o carvão e compactada
a pólvora. Com o fechamento da fábrica de pólvora, foi
transformada em residência, em 1831. Sofreu várias reformas e
teve diversas utilizações, entre as quais a de depósito de
máquinas agrícolas e depósito de sementes. Na edificação
morou por mais de quarenta anos o taxonomista Dr. João
Geraldo Kuhlmann, diretor do Jardim Botânico entre 1941 e
1955. Em 1965 passou a abrigar o Museu Botânico Kuhlmann,
voltado para a difusão educacional. Em 1984, iniciou-se a sua
restauração orientada por prospecções arquitetônicas e
pesquisa arqueológica que evidenciou o sítio arqueológico Casa
dos Pilões, unidade integrante da Fábrica de Pólvora, sendo
adaptado e aberto à visitação em 1994 como Museu Sítio
Arqueológico Casa dos Pilões.

ANTIGA SEDE DO ENGENHO N. SRA. DA CONCEIÇÃO DA
LAGOA, ATUAL CENTRO DE VISITANTES.

RESIDÊNCIA PACHECO LEÃO

Proteção legal: Processo de tombamento nº 101-T-38 e 157-T e
inscrição datada de 30/05/38 no Livro
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
-

antiga sede do Engenho N. Sra. da Conceição da Lagoa

Representante dos primórdios da ocupação rural no Rio de
Janeiro, integrava o engenho implantado em 1576, vendido a
Rodrigo de Freitas Mello e Castro em 1660. As alterações
iniciais no edifício que hospedava a família real quando esta
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visitava o Jardim Botânico, foram feitas pelo primeiro diretor da
fábrica de pólvora inaugurada por D. João VI em 1808. No
Império também foram feitas reformas na antiga sede do
engenho, quando foram colocadas as grades de ferro nos vãos
das fachadas. O prédio, testemunho da vida rural na cidade, em
1990 sofreu pesquisa arqueológica e a paartir dos resultados foi
registrado como sítio arqueológico..
-

Residência Pacheco Leão

Edificação construída em fins do século XIX para servir como
residência dos diretores do Jardim Botânico é testemunho de
um mdo de vida e gosto de arquitetura urbana das primeiras
décadas do século XX. Ao longo dos anos sofreu diversas
alterações: substituiu-se a cobertura original em ardósia por
telhas francesas, mudou-se o desenho dos gradis e demoliu-se
um corpo adjacente ao prédio. Recentemente, vem sendo
utilizada como ambiente de trabalho para pesquisadores e para
o corpo técnico.
-

antigo prédio da Administração Central do Jardim
Botânico

Edificação construída no final do século XIX para utilização pelo
Jardim Botânico. Sofreu diversas modificações no início do
século seguinte, quando foram incorporados ao prédio principal,
corpos laterais avarandados (mais tarde demolidos). O telhado
original em ardósia foi substituído por telhas francesas e foram
retiradas as mãos francesas que sustentavam o beiral, dando
lugar a uma platibanda neoclássica. Posteriormente, na década
de 60, recebeu um acréscimo nos fundos, para instalação da
biblioteca.
-

antiga residência do Ministro da Agricultura

Edificação construída nas primeiras décadas do século XX para
utilização como moradia do Ministro da Agricultura.
Recentemente vem sendo utilizada como ambiente de trabalho
para o corpo técnico e administrativo do Jardim Botânico.
-

MIRANTE DO CÕMORO FREI LEANDRO.

BELVEDERE (MIRANTE DA IMPRENSA).

Mirante do Cômoro Frei Leandro

Edificação construída no início do século XIX, juntamente com o
cômoro onde se situa no Arboreto. Inicialmente era chamado
Casa dos Cedros ou Castelo e era onde D. Pedro I e D. Pedro II
faziam suas refeições nas visitas ao Jardim Botânico.

ESTUFA Nº 1 (ORQUIDÁRIO).
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-

belvedere (Mirante da Imprensa)

Pequena edificação construída em sítio elevado no Arboreto,
destituída de características construtivas excepcionais.
-

estufa nº 1

Edificação construída em alvenaria, com embasamento em
pedra, telhado de vidro e treliças de madeira, onde se localiza o
orquidário do Jardim Botânico.
-

estufa nº 2

Edificação construída em ferro e vidro, originalmente destinada
à Estufa das Violetas. Após a restauração das esculturas da
ninfa Eco, do caçador Narciso e das duas Aves Pernaltas, obras
de Mestre Valentim, passou a ser destinada para abrigá-las,
sendo então denominada Memorial Mestre Valentim.
-

estufa nº 3

Edificação em ferro e vidro, uma das primeiras estufas feitas no
Arboreto, para abrigar a coleção das plantas insetívoras. As
primeiras mudas de insetívoras foram recebidas em 1935. Foi
reinaugurada em 1987.
-

estufas nº 4.

ESTUFAS Nº 4 (ESTUFAS DO CACTÁRIO).

Edificações destinadas às coleções do cactário, construídas em
tipologia que faz referência às estações de trem.
2) Monumentos
Os monumentos do Jardim Botânico são constituídos por:
-

CHAFARIZ CENTRAL.

Chafariz Central

Fabricado em ferro, na Inglaterra, foi trazido do Largo da Lapa
para o Jardim Botânico, em 1895. Possui quatro alegorias
representando a arte, a ciência, a poesia e a música. Localizase no encontro das Aléias Barbosa Rodrigues e Frei Leandro, no
Arboreto.
-

Portão principal

Construção do final do século XIX, originalmente em madeira.
Em 1893, foi reconstruído com grades e lambrequins de ferro.
Na década de 70 possuía uma pérgula de madeira unindo os

PORTÃO PRINCIPAL.
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dois corpos de concreto e argamassa, mais tarde retirada.
Atualmente, é de madeira e formado por dois corpos de
concreto e argamassa.
-

Portada da Academia de Belas Artes

Construção em estilo neoclássico e pertencente originalmente
ao edifício da Real Academia de Belas Artes, construído em
1821 e demolido em 1937. A fachada foi reconstituída no Jardim
Botânico três anos depois. O portal foi a primeira obra do
arquiteto francês Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny,
sendo todo o traballho escultórico de Zeferino Ferrez.
Proteção legal: Processo de tombamento nº 101-T-38 e 157-T e
inscrição datada de 30/05/38 no livro
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
-

Ruínas da antiga Fábrica de Pólvora

Marco da história inicial do Jardim Botânico, resquício da Casa
de Pólvora, que juntamente com a Casa do Salitre (hoje
inexistente) e a Casa dos Pilões, compunham as edificações da
Fábrica de Pólvora, fundada em 1808, por Dom João VI. Na
Casa de Pólvora eram misturados o salitre, o enxofre e o carvão
para obtenção da pólvora.
Os muros de pedra em ruínas da antiga fábrica de pólvora,
remanescentes de uma grande explosão ocorrida em 1831, são
assentados com óleo de baleia, é um sítio arqueológico.
Proteção legal: Processo de tombamento nº 101-T-38 e 157-T e
inscrição datada de 30/05/38 no Livro
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
-

Portão colonial da antiga Fábrica de Pólvora

O portão da antiga Casa de Pólvora com o brasão da Coroa
Portuguesa, complementa as ruínas dos muros ainda existentes.
Proteção legal: Processo de tombamento nº 101-T-38 e 157-T e
inscrição datada de 30/05/38 no Livro
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
-

RUÍNAS DA ANTIGA FÁBRICA DE PÓLVORA.

Aqueduto da Levada

Obra de engenharia construída no Vale da Margarida, em 1851,
para levar água da nascente do Grotão para o interior do
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Arboreto. A construção é feita de tijolos e pedras e possui três
arcos.
Proteção legal: Processo de tombamento nº 101-T-38 e 157-T e
inscrição datada de 30/05/38 no Livro
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
-

Gruta Karl Glasl

Obra paisagística realizada em 1863, para possibilitar a
ocorrência de espécies que se desenvolvem em ambientes
bastante úmidos e de substrato rochoso.
-

Cascata artificial

Obra paisagística realizada no período de 1823 a 1829, para
criar ambientes de representação da flora aquática e permitir a
distribuição de água pelo Arboreto.

3) Obras de arte

AQUEDUTO DA LEVADA

Consideram-se obras de arte do Jardim Botânico:
-

Estátuas Ninfa Eco e O Caçador Narciso

São as primeiras obras em metal feitas no Brasil, de autoria de
Mestre Valentim, datadas de 1783. Foram trabalhadas em
cantaria, com peças fundidas em liga de estanho e chumbo.
Originalmente faziam parte do Chafariz das Marrecas, situado
diante do Passeio Público. Quanto este foi demolido, em 1896,
foram transferidas para o Jardim Botânico. Localizam-se no
Memorial Mestre Valentim, na Estufa nº 2, no Arboreto.
Em 1992, réplicas em miniatura das estátuas Ninfa Eco e O
Caçador Narciso, obras confeccionadas em ferro pela Fundição
Zani, foram colocadas junto a uma invocação do Chafariz das
Marrecas, por ocasião da restauração dos originais.
-

GRUTA KARL GLASL.

Esculturas “Aves Pernaltas”

Obras fundidas em ligas de bronze, de autoria de Mestre
Valentim, que se localizavam no Passeio Público do Rio de
Janeiro. Foram trazidas ao Jardim Botânico em 1905 para
adornar o prédio do Museu Botânico. Localizam-se no Memorial
Mestre Valentim, na Estufa nº 2, no Arboreto.
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-

Mesa do Imperador

Mesa em tampo de granito e pés de argamassa, construída em
1824, onde Dom Pedro I e Dom Pedro II faziam pequenas
refeições quando visitavam o Jardim Botânico. Localiza-se no
Arboreto.
-

Relógio de sol

Quadrante solar com o plano em mármore, construído em 1824.
Localiza-se no Arboreto.
-

Estátua Deusa Diana

Estátua esculpida em mármore, em 1888, que representa a
divindidade da mitologia greco-romana, de autoria de Merzio, da
firma Villeroy & Boch. Localiza-se no Arboreto.

-

Estátua Deusa Ceres

Estátua esculpida em mármore, em 1887, representa a
divindidade da mitologia greco-romana, de autoria de Merzio, da
firma Villeroy & Boch. Localiza-se no Arboreto.
-

Estátua Deusa Tétis

Escultura em ferro fundido, com cerca de 2 metros de altura, de
autoria de Louis Savageau, feita em 1862, representa a
divindade da mitologia greco-romana. Localiza-se no Arboreto.
-

Fontes Wallace

Sete peças em ferro fundido da Fundição Val d´Osne, de autoria
de Charles Auguste Lebourgue. Localizam-se no Arboreto.
Proteção legal: Processo de tombamento nº 101-T-38 e 157-T e
inscrição datada de 30/05/38 no Livro
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
-

Busto de Dom João VI

Escultura em bronze sobre base de pedra, de autoria de Rodolfo
Bernadelli, encomendada em 1898 para o centenário do Jardim
Botânico. Localiza-se no Arboreto.
-

ESTÁTUA NINFA ECO.

Busto de Frei Leandro
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Busto em bronze, de 1885, de autoria de Ribeiro da Costa.
Localiza-se no Arboreto, dentro do Mirante do Cômoro de Frei
Leandro.
-

Estátua “Mulher com Cornucópia”

Estátua em ferro fundido, de autoria de Pierre Loion. Localiza-se
no Arboreto, no parque infantil.
-

Escultura “Homenagem a Matisse”

Escultura localizada no canteiro em frente ao Centro de
Visitantes.
-

Busto de Barbosa Rodrigues

Escultura em bronze, de autoria de Antônio Pinto de Matos, feita
em 1933. Homenageia o Prof. João Barbosa Rodrigues (18421909), diretor do Jardim Botânico de 1890 a 1909. Localiza-se
no Arboreto.
-

Busto de Von Martius

Escultura datada de 1934, de autoria de Antônio Pinto de Matos.
Homenageia o pesquisador e naturalista alemão Karl Friederich
Von Martius (1794-1868). Localiza-se no Arboreto.
-

Busto de Auguste Saint-Hilaire

Escultura em bronze, de autoria do escultor paulista Humberto
Cozzo. Homenageia Auguste François César Provençal de
Saint-Hilaire (1779-1853), estudioso botânico da flora brasileira.
Localiza-se no Arboreto.
-

Busto de Paulo de Campos Porto

Obra em bronze que homenageia Paulo de Campos Porto
(1889-1968), duas vezes diretor do Jardim Botânico,
confeccionada em 1954 por Paulo Mazzuchelli. Localiza-se no
Arboreto.
-

AVE PERNALTA.

Busto de Pio Correa

Escultura de Alice Pittaluga, em bronze patinado, de 1985.
Homenageia o naturalista português Manuel Pio Corrêa (18741934). Localiza-se no Arboreto, próximo ao bromeliário.
-

Totem
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Obra modelada em terracota vitrificada em cores, de autoria de
Ronaldo Rego e datada de 1997, representa deuses africanos
mesclados a elementos nordestinos. Localiza-se no Arboreto,
próximo à antiga residência do Ministro da Agricultura (atual
Prédio da Presidência).
-

Estátua “Anjo com Peixe” (“Il Putto”)

Estátua em bronze e em ferro fundido, réplica de obra que se
encontra no Palácio Vecchio, em Florença, na Itália. Foi
introduzida no Jardim Botânico entre 1975 e 1979. Localiza-se
no Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação, próxima ao
atual prédio da Biblioteca do Jardim Botânico.

-

Memorial Tom Jobim

Escultura em metal, retratando uma clave de sol, doada ao
Jardim Botânico em 1996. É uma homenagem da artista Vera
Torres ao compositor. Localiza-se no Arboreto, próximo à
Estátua ”Xochipílli” e ao orquidário.
-

Monumento Tom Jobim

Peça fabricada em madeira de lei e placa de bronze,
homenagem ao maestro Antonio Carlos Jobim. Foi doada ao
Jardim Botânico em 1995. Localiza-se no Arboreto, próximo ao
chafariz central.
-

Estátua “Xochipilli”

Obra trabalhada em pó de pedra e cimento, representando a
divindade asteca. Foi doada pelo governo do México ao Jardim
Botânico do Rio de Janeiro em 1935. Localiza-se no Arboreto.
-

Escultura “Adamah”

ESTÁTUA DEUSA DIANA.

Escultura em cerâmica de 365 cm de altura, obra de David
Farias, doada ao Jardim Botânico em 1992. Simboliza a origem
da vida, tem representações de exemplares da flora e da fauna
brasileira e da figura de Chico Mendes.
-

Estátua “O Pescador”

Obra feita em pedra misturada a cimento e cal, de 1932.
Localiza-se na Cabana do Pescador, na Região Amazônica, no
Arboreto.

ESTÁTUA DEUSA TÉTIS.
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-

Estrutura “Natureza x Tecnologia” “Folhas x Acrílico”

Obra em acrílico, doada ao Jardim Botânico em 1992, de autoria
de Cardoso Costa e Lia do Rio. Localiza-se próxima ao acesso
frontal ao antigo prédio da Administração.
-

Escultura “Sarça”

Escultura em aço, de autoria de Caio Mourão, com cerca de 1,5
metros de diâmetro. Faz referência à chama de sarçal onde, no
Antigo Testamento, um anjo aparece para Moisés. Foi doada ao
Jardim Botânico em 1998, ano seguinte à sua execução.
Localiza-se dentro da estufa nº 3, atual Estufa das Insetívoras,
no Arboreto
f. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS VALORES
DO JARDIM BOTÂNICO
I) AMBIÊNCIAS NO JARDIM BOTÂNICO
Apesar da grande maioria dos edifícios, monumentos e obras de
arte do Jardim Botânico não possuir tombamento individual, os
elementos arquitetônicos e artísticos formam um conjunto
coeso, por ambiência, de relevância histórica, cultural, artística,
científica e simbólica.
Constituem-se ambiências específicas do Jardim Botânico,
detentoras de valores científicos, naturais, paisagísticos,
arqueológicos e histórico-culturais:
-

o Arboreto;
os Remanescentes Florestais de Mata Atlântica;
o Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação;
o Conjunto Paisagístico do Solar da Imperatriz.

ESTÁTUA DEUSA CERES.

• As intervenções em edifícios, a construção de prédios e a
introdução de paisagismo, novos monumentos e obras de
arte deverão levar em consideração a ambiência em que se
situam, avaliando sua adequação às características da
ambiência e o impacto sobre a mesma.
• O Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro deverá indicar parâmetros adequados para
introdução de espécies nas ambiências com expressiva
presença de espécies vegetais, tais como as aléias.

BUSTO DE DOM JOÃO VI.

II) PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NO JARDIM BOTÂNICO

ESTÁTUA MULHER COM CORNUCÓPIA.
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• A existência de cinco sítios arqueológicos registrados no
Jardim Botânico demonstra, claramente, o elevado potencial
arqueológico da área. Assim, qualquer intervenção para
construção ou edificação, deverá ser precedida de uma
prospecção arqueológica objetivando avaliar o potencial da
área.
• Os trabalhos arqueológicos somente deverão ser executados
em conformidade com a Lei nº 3.924/61 e com a Portaria
SPHAN nº 07/88.
São sítios arqueológicos no Jardim Botânico:
-

o local do antigo Cemitério de Escravos;
a antiga sede do engenho de Nossa Senhora da Conceição
da Lagoa;
as ruínas da Fábrica de Pólvora;
a Casa dos Pilões;
o Solar da Imperatriz.

III) VALORES NATURAIS
•

As operações de manutenção e conservação têm prioridade
sobre as de restauração; as operações de restauração têm
prioridade sobre as de inovação e desenvolvimento.

•

Deverão ser protegidos os locais de onde se possa apreciar
a paisagem do Jardim Botânico e aqueles que cercam um
valor natural, paisagístico ou científico.

•

Intervenções construtivas ou de agenciamento paisagístico
no Arboreto e no Conjunto Paisagístico do Centro de
Visitação não devem competir com os bens protegidos, mas
colaborar para sua valorização.

•

A derrubada de árvores no Arboreto e no Conjunto
Paisagístico do Centro de Visitação deverá ser
regulamentada pelo Plano de Manejo das Coleções Vivas
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

BUSTO DE VON MARTIUS.

1) Remanescentes Florestais da Mata Atlântica
•

Os Remanescentes Florestais da Mata Atlântica deverão ser
resguadados de qualquer tipo de interferência, pela sua
importância na ligação do ambiente natural com a área
cultivada do Arboreto, garantindo a conservação da vida
silvestre. Deverão ser objeto de cuidados especiais que
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visem a salvaguardar sua integridade e assegurar seu
saneamento, sua manutenção e valorização.
•

O Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro deverá considerar a retirada de espécies
vegetais exóticas que prejudicam o desenvolvimento dos
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica.

•

Os Remanescentes Florestais da Mata Atlântica deverão ter
um cercamento nos limites do Jardim Botânico.

2) Recursos Hídricos do Jardim Botânico
•

Deverá ser prevista uma faixa marginal de proteção ao
longo dos cursos d´água de 15 metros de largura a contar
do seu eixo, de cada um dos lados, que deverá ser
reflorestada, no caso dos recursos hídricos não estarem
incluídos em áreas de expansão do Arboreto ou de
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica.

3) Arboreto
•

As intervenções no Arboreto deverão ser orientadas pela
preservação da sua autencidade no que diz respeito tanto
ao desenho e ao volume de partes quanto ao seu decór ou
à escolha de vegetais ou de minerais que os constituem e
pelo caráter científico da intervenção.

•

As obras de adaptação deverão ser as menores possíveis,
evitando alterações sensíveis das características da
organização, da seqüência dos espaços internos e da vida
da vegetação e da fauna existente.

•

No Arboreto deverão ser evitados supressões, reformas ou
a criação de novos elementos edificados ou construídos que
não constem do Plano de Obras e Serviços; quando
indispensável, estes deverão respeitar as exigências
estéticas para a função da edificação, sem imitação de
formas tradicionais e pinturescas, em harmonia com a
ambiência e com a prévia aprovação do IPHAN.

•

Nas alterações feitas na composição arquitetural do
Arboreto deverão ser observadas as contribuições feitas em
todas os períodos do seu desenvolvimento histórico. Os

"Qualquer operação de manutenção, de
conservação, restauração ou reconstituição
do Arboreto ou de uma de suas partes deverá
considerar simultaneamente todos os os seus
elementos."
Carta de Florença. Conselho Internacional de
Monumentos e Sítios - ICOMOS.
Comitê Internacional de Jardins e Sítios
Históricos - ICOMOS/ IFLA. Florença, maio de
1981.

44

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

mapas das diferentes épocas do Arboreto servem de
referência para o estudo de suas permanências e
alterações.
•

No Arboreto deverá ser evitada a implantação de caminhos,
a instalação de redes e de equipamentos de serviços
urbanos.

•

Somente será tolerada a publicidade no Arboreto, quando
padronizada, em cores sóbrias, com o menor impacto visual
possível e limitada às seguintes localizações:
-

junto ao acesso à coleção científica ou de valor
histórico e/ou simbólico patrocinada;
no gradil do Arboreto.

•

A publicidade nas placas de identificação de espécies
deverá se restringir à logomarca da empresa patrocinadora,
em dimensões e cores que não interfiram com a informação
transmitida, nem se destaquem de forma exagerada na
paisagem.

•

Em cumprimento à Carta de Florença, de maio de 1981:
-

Qualquer operação de manutenção, de conservação,
restauração ou reconstituição do Arboreto ou de uma de
suas partes deverá considerar simultaneamente todos
os seus elementos.

-

A escolha de espécies de árvores, arbustos, de plantas
ou de flores a serem substituídas periodicamente no
Arboreto deverá observar usos estabelecidos e
reconhecidos para as diferentes zonas botânicas e
culturais definidas no Plano de Manejo das Coleções
Vivas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, visando a
conservação ex situ, a pesquisa científica e a educação
ambiental.

-

Os elementos de arquitetura, de escultura ou de
decoração, fixos ou móveis, que fazem parte integrante
do Arboreto, não deverão ser retirados ou deslocados,
senão na medida em que sua conservação ou sua
restauração o exijam.

-

Qualquer modificação do meio físico do Arboreto, que
coloque em perigo o equilíbrio ecológico, deverá ser
proibida. Essas medidas referem-se ao conjunto das
infra-estruturas, sejam elas internas ou externas:

ESTÁTUA “ANJO COM PEIXE” (“Il PUTTO”)

ESTÁTUA “O PESCADOR”, NA REGIÃO AMAZÔNICA.
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canalizações, sistemas de irrigação, caminhos,
estacionamentos, cercas e dispositivos de vigilância, de
exploração, entre outros.
-

Poderão ser objeto de uma reconstituição eventual as
partes do Arboreto mais próximas das edificações.

-

O acesso ao Arboreto deverá ser moderado, em função
de sua extensão e de sua fragilidade, de maneira a
preservar sua substância e sua mensagem cultural.

-

Deverão ser priorizadas no Arboreto, operações para
lhes restituir a autenticidade em detrimento sobre as
servidões de utilização.

•

Nas intervenções no Arboreto deverá ser evitada a
supressão ou pode radical de árvores que contribuam para
a estética da paisagem, particularmente as que margeiam
as aléias.

•

Deverá ser avaliado, por meio de contagem de visitantes e
monitoramento sistemático em dias e horários de maior
afluxo e seqüenciais, o número máximo de visitantes
permitido no Arboreto, correspondente à sua capacidadesuporte.

•

O cálculo da capacidade-suporte deverá ser reavaliado a
cada nova intervenção feita no Arboreto.

•

Acontecimentos festivos serão somente admitidos em
caráter excepcional e para exaltação dos atributos do
Arboreto, desde que não ultrapassem a capacidade-suporte
ou de carga. Deverão ser estimuladas atividades que
favoreçam o contato, o silêncio e a escuta da natureza.

•

Os limites entre o Arboreto e os Remanescentes Florestais
da Mata Atlântica deverão ser objeto de atenção por parte
do Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro, observando-se a prevenção na
propagação de incêndios.

TOTEM.

4) Coleções e elementos naturais de valor histórico e
simbólico
•

O Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro deverá identificar os exemplares ou
coleções representativas das diversas fases da história do

MEMORIAL TOM JOBIM.
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Jardim Botânico, incluindo representantes da época do
jardim da aclimatação e dos espaços e das coleções citadas
pela historiografia do Jardim Botânico, como "Jardim Velho"
e "Bosque das Caneleiras".
5) Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação
•

No Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação deverão
ser evitados:
-

qualquer tipo de intervenção que possa resultar em
poluição do ar, da água, do subsolo, sonora e visual;

-

elementos edificados ou construídos; quando
indispensável, respeitar as exigências estéticas para a
função da edificação, sem imitação de formas
tradicionais e pinturescas, em harmonia com a
ambiência;

-

implantação de vias e de estacionamentos.

•

Deverá ser avaliado, por meio de contagem de visitantes e
monitoramento sistemático em dias e horários de maior
afluxo e seqüenciais, o número máximo de visitantes
permitido no Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação e
nas suas edificações voltadas para o atendimento de
visitantes, correspondente à sua capacidade-suporte.

•

O cálculo da capacidade-suporte deverá ser reavaliado a
cada nova intervenção feita no Conjunto Paisagístico do
Centro de Visitação.

•

MONUMENTO A TOM JOBIM.

As novas intervenções no Conjunto Paisagístico do Centro
de Visitação deverão se integrar ao sítio e seus elementos,
seja através da volumetria, implantação ou dos materiais
escolhidos. Deverão ser adotadas técnicas e materiais
locais e regionais, que evidenciem sua contemporaneidade,
evitando-se soluções que resultem em falso-histórico.

IV) VALORES HISTÓRICO-CULTURAIS
•

Em atendimento à Carta de Veneza, de maio de 1964:
−

Os elementos de escultura, pintura ou decoração que
são parte integrante de acervo arquitetônico,
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monumento ou obra de arte, não lhes podem ser
retirados, a não ser que essa medida seja a única capaz
de assegurar sua conservação.

•

−

A restauração de acervo arquitetônico, monumento ou
obra de arte deverá ter como principal objetivo
conservar e revelar os seus valores estéticos e
históricos, respeitando-se o material original e
referenciando-se em documentos históricos.

−

A restauração de acervo arquitetônico, monumento ou
obra de arte deverá ser precedida de um estudo
arqueológico e histórico.

−

Quando as técnicas tradicionais se revelarem
inadequadas, a consolidação do valor histórico-cultural
poderá ser assegurada com o emprego de técnicas
modernas de conservação e construção cuja eficácia
tenha sido demonstrada por dados científicos e
comprovada pela experiência.

−

Na restauração de um valor histórico-cultural deverão
ser observadas as contribuições de todas as épocas.

−

Os elementos destinados a substituir as partes faltantes
na restauração de acervo arquitetônico, monumentos ou
obras de arte, deverão integrar-se harmonicamente ao
conjunto, distinguindo-se, no entanto, das partes
originais.

ESCULTURA “ADAMAH”.

Intervenções construtivas ou de agenciamento paisagístico
no entorno dos valores histórico-culturais não deverão
competir com os bens protegidos, mas colaborar para sua
valorização. A visibilidade do conjunto ou de suas partes
não deverá ser prejudicada, deixando-se livres os eixos
visuais necessários à contemplação dos elementos de valor.

1) Acervo Arquitetônico
•

Nas alterações do acervo arquitetônico do Jardim Botânico
deverão ser observadas relações de volumes e de cores
presentes nas edificações. Para tanto, deverá, tanto quanto
possível, ser feito estudo que possibilite recuperar materiais
e cores originais.

•

Os acréscimos serão admitidos na Residência Pacheco
Leão e no antigo prédio da Administração, desde que

ESCULTURA “NATUREZA X TECNOLOGIA”.
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respeitem todas as partes de interesse histórico e artístico
do edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio de sua
composição e suas relações com o meio ambiente.
•

As novas intervenções no acervo arquitetônico deverão se
integrar ao sítio e seus elementos, seja através da
volumetria, da implantação ou dos materiais escolhidos.
Deverão ser adotadas técnicas e materiais locais ou
regionais que evidenciem sua contemporaneidade,
evitando-se soluções que resultem em falso-histórico.

•

Novas utilizações poderão ser dadas ao acervo
arquitetônico, desde que não resultem incompatíveis com os
interesses de conservação do seu valor histórico-cultural.

•

As intervenções no acervo arquitetônico do Jardim Botânico
para outras funções, deverão respeitar as suas
características arquitetônicas e estilísticas, incluindo-se a
disposição interna, elementos decorativos, a sua escala e
ambiência.

•

A ambiência do Solar da Imperatriz deverá ser valorizada,
pela sua importância enquanto um dos poucos exemplares
da arquitetura rural do Rio de Janeiro. Deverá ser buscada a
reintegração do espaço que foi fragmentado com a
colocação de grades e plantio de vegetação, no entorno
imediato do monumento.

•

Pela localização estratégica e importância como bem
histórico-cultural a antiga sede do Engenho de Nossa
Senhora da Lagoa destina-se a abrigar o Centro de
Visitantes do Jardim Botânico, função que já vem
exercendo.

•

Pela integração da edificação no Conjunto Paisagístico do
Centro de Visitação e por suas características históricas e
artísticas, a Residência Pacheco Leão deverá destinar-se a
atividades de visitação do público em geral.

RÉPLICA DA ESTÁTUA “NINFA ECO”.

2) Obras de Arte
•

Obras de arte que façam parte do Arboreto não podem ser
retiradas do local original em que se encontram, a não ser
que esta seja a única medida capaz de assegurar a sua
conservação, para que a obra de arte não se separe de sua
história.

RÉPLICA DA ESTÁTUA “CAÇADOR NARCISO”.
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•

A vegetação deverá valorizar a obra de arte sem interceptar
ou intervir na sua visibilidade.

•

Devido a grande importância artística e histórico-cultural das
estátuas de Eco e Narciso e das esculturas “Aves Pernaltas”
e das condições de umidade da Estufa nº 2, deverá ser feita
uma avaliação sobre as condições locais para sua
permanência. Em caso de se verificar a impossibilidade da
permanência, o Plano de Obras e Serviços deverá estudar a
sua transferência juntamente com o IPHAN.

50

PLANO DIRETOR
DIRETOR
PLANO
DO
DO
JARDIM BOTÂNICO
BOTÂNICO
JARDIM
DO
DO
RIO DE
DE JANEIRO
JANEIRO
RIO
VOLUME IIII
VOLUME

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO

VOLUME II

JANEIRO/2003

Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

ÍNDICE
VOLUME I
INTRODUÇÃO

01

CONCEITO DE PLANO DIRETOR
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR
CONDICIONANTES BÁSICOS PARA O PLANO DIRETOR
CONTEÚDO DO PLANO DIRETOR

01
01
05
07

PARTE I: LOCALIZAÇÃO

09

1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
2. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
3. LOCALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA

09
09
09

PRANCHA 01 – LOCALIZAÇÃO
PRANCHA 02 – LOCALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA

PARTE II: PRESSUPOSTOS

12

1. PRINCÍPIOS GERAIS

12

a. QUANTO Á VOCAÇÃO HISTÓRICA E AOS VALORES DO JARDIM BOTÂNICO
b. QUANTO AOS LIMITES DO JARDIM BOTÂNICO
c. QUANTO À SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO
d. QUANTO À ACESSIBILIDADE E AOS SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO
e. QUANTO AOS ESPAÇOS DE VISITAÇÃO
f. QUANTO AOS SERVIÇOS URBANOS
g. QUANTO ÀS ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR
h. QUANTO ÀS ÁREAS DE ENTORNO

12
13
13
14
15
16
16
17

2. ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REDE FÍSICA

18

a. FUNÇÕES ATUAIS DO JARDIM BOTÂNICO
b. ESTRATÉGIAS PARA O JARDIM BOTÂNICO

18
20

3. VOCAÇÃO HISTÓRICA E VALORES DO JARDIM BOTÃNICO

23

a. IDENTIFICAÇÃO DA VOCAÇÃO HISTÓRICA DO JARDIM BOTÂNICO
b. PROTEÇÃO LEGAL DO JARDIM BOTÂNICO
c. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O JARDIM BOTÂNICO
d. CONCEITUAÇÃO DOS VALORES DO JARDIM BOTÂNICO
e. CLASSIFICAÇÃO DOS VALORES DO JARDIM BOTÂNICO
f. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS VALORES DO JARDIM BOTÂNICO

23
28
28
29
30
42

PRANCHA 03 –
PRANCHA 04 –

ÁREAS PROTEGIDAS E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
VALORES NATURAIS, CIENTÍFICOS, PAISAGÍSTICOS E HISTÓRICO-CULTURAIS NO
JARDIM BOTÂNICO

Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

PRANCHA 05 – VALORES NATURAIS, CIENTÍFICOS E PAISAGÍSTICOS NO ARBORETO E NO CONJUNTO
PAISAGÍSTICO DO CENTRO DE VISITAÇÃO
PRANCHA 06 – VALORES HISTÓRICO-CULTURAIS NO ARBORETO E NO CONJUNTO PAISAGÍSTICO DO
CENTRO DE VISITAÇÃO

VOLUME II
PARTE III: PROPOSIÇÕES

52

1. LIMITES DO JARDIM BOTÂNICO

52

a. ORIGENS DA DELIMITAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO
b. DELIMITAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO
c. DESCRIÇÃO DOS LIMITES DO JARDIM BOTÂNICO

52
55
57

PRANCHA 07 – DELIMITAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO
2. SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO

59

a. SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
b. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA OS SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
c. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
d. SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM CURTO PRAZO
e. SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM MÉDIO PRAZO
f. SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM LONGO PRAZO

59
61
62
63
64
68

QUADRO 01 – CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
EM CURTO PRAZO
QUADRO 02 – CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
EM MÉDIO PRAZO
QUADRO 03 – CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
EM LONGO PRAZO
PRANCHA 08 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM CURTO PRAZO
PRANCHA 09 - SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM CURTO PRAZO
AMPLIAÇÃO 1: SOLAR DA IMPERATRIZ E HORTO FLORESTAL.
PRANCHA 10 - SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM CURTO PRAZO
AMPLIAÇÃO 2: PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA/ CENTRO DE PESQUISA
PRANCHA 11 - SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM CURTO PRAZO
AMPLIAÇÃO 3: CENTRO DE VISITAÇÃO/ MAJOR RUBENS VAZ
PRANCHA 12 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM MÉDIO PRAZO
PRANCHA 13 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM MÉDIO PRAZO
AMPLIAÇÃO 1: SOLAR DA IMPERATRIZ E HORTO FLORESTAL
PRANCHA 14 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM MÉDIO PRAZO
AMPLIAÇÃO 2: PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA/ CENTRO DE PESQUISA
PRANCHA 15 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM MÉDIO PRAZO
AMPLIAÇÃO 3: CENTRO DE VISITAÇÃO/ MAJOR RUBENS VAZ
PRANCHA 16 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM LONGO PRAZO
PRANCHA 17 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM LONGO PRAZO
AMPLIAÇÃO 1: SOLAR DA IMPERATRIZ E HORTO FLORESTAL

Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

PRANCHA 18 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM LONGO PRAZO
AMPLIAÇÃO 2: PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA/ CENTRO DE PESQUISA
PRANCHA 19 – SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM LONGO PRAZO
AMPLIAÇÃO 3: CENTRO DE VISITAÇÃO/ MAJOR RUBENS VAZ
3. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO NO JARDIM BOTÂNICO

72

a. CARACTERIZAÇÃO DOS ACESSOS E DA CIRCULAÇÃO INTERNA
b. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA OS ACESSOS E A CIRCULAÇÃO INTERNA
c. ACESSOS, CIRCULAÇÃO INTERNA E ESTACIONAMENTOS EM CURTO PRAZO
d. ACESSOS, CIRCULAÇÃO INTERNA E ESTACIONAMENTOS EM MÉDIO PRAZO
e. ACESSOS, CIRCULAÇÃO INTERNA E ESTACIONAMENTOS EM LONGO PRAZO

72
73
75
76
77

QUADRO 04 – ACESSOS EXTERNOS NO JARDIM BOTÂNICO
QUADRO 05 – ESTACIONAMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO
QUADRO 06 – GUARITAS NO JARDIM BOTÂNICO
QUADRO 07 – ACESSOS INTERNOS NO JARDIM BOTÂNICO
PRANCHA 20 – ACESSOS EXTERNOS, VIA PRINCIPAL E ESTACIONAMENTOS
PRANCHA 21 – ACESSOS INTERNOS, VIAS, ESTACIONAMENTOS E GUARITAS NO ARBORETO E NOS
CENTROS DE PESQUISA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS
PRANCHA 22 – ACESSOS INTERNOS, VIAS, ESTACIONAMENTOS E GUARITAS NO HORTO FLORESTAL,
NO SOLAR DA IMPERATRIZ E NO CENTRO ADMINISTRATIVO
PRANCHA 23 – ACESSOS INTERNOS, VIAS, ESTACIONAMENTOS E GUARITAS NO CENTRO DE
VISITAÇÃO
4. ESPAÇOS DE VISITAÇÃO

80

a. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE VISITAÇÃO
b. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA OS ESPAÇOS DE VISITAÇÃO
c. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS ESPAÇOS DE VISITAÇÃO
d. ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM CURTO PRAZO
e. ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM MÉDIO PRAZO
f. ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM LONGO PRAZO

80
83
85
88
89
91

PRANCHA 24 – ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM CURTO PRAZO
PRANCHA 25 – ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM MÉDIO PRAZO
PRANCHA 26 – ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM LONGO PRAZO
PRANCHA 27 – ESPAÇOS DE VISITAÇÃO E ÁREAS DE ATENDIMENTO AOS VISITANTES NO ARBORETO
EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
PRANCHA 28 – ESPAÇOS DE VISITAÇÃO E ÁREAS DE ATENDIMENTO AOS VISITANTES NO CENTRO DE
VISITAÇÃO EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
PRANCHA 29 – ESPAÇOS DE VISITAÇÃO E ÁREAS DE ATENDIMENTO AOS VISITANTES NO SOLAR DA
IMPERATRIZ E HORTO FLORESTAL EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
5. SERVIÇOS URBANOS

93

a. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
b. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
c. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
d. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS LAGOS
e. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
f. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

93
97
99
104
106
108

Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

g. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

110

PRANCHA 30 – SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
PRANCHA 31 – SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
PRANCHA 32 – SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
PRANCHA 33 – SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS LAGOS EM CURTO, MÉDIO E LONGO
PRAZO
PRANCHA 34 – LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE DESCARTE
PRANCHA 35 – ÁREA DE DESCARTE E UNIDADE DE COMPOSTAGEM
6. ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR

111

a. SITUAÇÃO ATUAL
b. IDENTIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR
c. PRIORIDADES NA DESOCUPAÇÃO DE ÁREAS IRREGULARES
d. FORMAS DE INTERVENÇÃO

111
113
117
118

QUADRO 08 – CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS NAS ÁREAS IRREGULARES
PRANCHA 36 – IDENTIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR E DE IMPACTOS
7. ÁREAS DE ENTORNO

121

a. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE ENTORNO
b. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA INCIDENTE NAS ÁREAS DE ENTORNO
c. SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE NAS ÁREAS DE ENTORNO
d. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA AS ÁREAS DE ENTORNO
e. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA AS ÁREAS DE ENTORNO

121
121
122
122
123

PRANCHA 37 – ÁREAS DE ENTORNO IMEDIATO
PRANCHA 38 – ESTACIONAMENTOS E PONTOS DE ÔNIBUS NAS ÁREAS DE ENTORNO IMEDIATO
PRANCHA 39 – LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA INCIDENTE NAS ÁREAS DE ENTORNO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

127

ANEXOS

129

ANEXO I – DOCUMENTOS SOBRE A PROTEÇÃO DE PAISAGENS, SÍTIOS E JARDINS HISTÓRICOS
ANEXO II – PLANTAS HISTÓRICAS DO ARBORETO

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

PARTE III: PROPOSIÇÕES
1. LIMITES DO JARDIM BOTÂNICO
a. ORIGENS DA DELIMITAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO

CÓPIA (DE 1977) DA PLANTA DA FAZENDA NACIONAL NA LAGOA RODRIGO DE FREITAS EM 1868.

1832
- O Decreto Federal de 24/12/1832 deu ao Jardim Botânico a
jurisdição sobre os diversos edifícios, oficinas e alojamentos
da antiga Fábrica de Pólvora.
1833
- A Lei Federal de 24/12/1833 anulou os arrendamentos de
terrenos contíguos ao Jardim Botânico, incluindo-os na
vigilância do Jardim Botânico.
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1862
- Anexação de chácaras adjacentes ao Jardim Botânico para
fundação da Fazenda Normal, inclusive as terras
desapropriadas da Fazenda dos Macacos. Essas chácaras
eram numeradas como 14, 15, 21 e 22 no Mapa da época.
1869
- Aquisição pela Fazenda Nacional na Corte de extensas
terras
1911
- Implantação de marcos de madeira, ou mesmo de árvores,
delimitando, pela primeira vez, o Jardim Botânico.
1922
- Perda da área próxima à Lagoa Rodrigo de Freitas, onde
existia a coleção de plantas amazônicas, do Jardim
Botânico para implantação do Jóquei Clube Brasileiro,
inaugurado em 1926. Essa porção do Jardim Botânico já
estava dividida da área principal do Arboreto pelas pistas da
Rua Jardim Botânico.
1942
- Anexação do Horto Florestal da Gávea ao Jardim Botânico,
pelo Decreto nº 9.015/42.
1964
- Início do trâmite administrativo para cessão de área do
Horto Florestal para Central Elétrica de Furnas S.A,
destinada à construção de uma subestação de energia
elétrica.
1965
- Decreto nº 56.911, de 29 de setembro de 1965, autorizou a
cessão, sob a forma de utilização gratuita, de área no Horto
Florestal com aproximadamente 21.000m2, localizada na
margem direita do Rio dos Macacos, pela Central Elétrica de
Furnas S.A.
1967
- Início do trâmite administrativo para cessão de área do
Horto Florestal para o Serviço Federal de Processamento de
Dados - SERPRO;
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AEROFOTOGRANOMETRIA DE 1961, COM DELIMITAÇÃO DO DECRETO 60.183.

1968
- Autorização da cessão de 14 ha do Horto Florestal ao
Banco Nacional de Habitação, nunca concretizada.
-

Decreto nº 62.551 de 16/04/1968, autorizou a cessão
gratuita ao SERPRO do terreno situado nos fundos do
imóvel onde funciona a subestação de energia elétrica,
integrante do Horto Florestal, com área de 26.800m2 .

-

Construção da subestação de energia elétrica.

1971
- Lei Federal nº 2.175 de 28/05/1971, reconheceu que a área
de 83 ha do Horto Florestal integrava o Jardim Botânico do
Rio de Janeiro, desde a sua criação. Não houve,
posteriormente, qualquer ato em desacordo com essa Lei.
1979
- Integralização no capital social da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, bens da União sob a
administração do Jardim Botânico.
1981
- Perda de área anexa ao prédio da antiga Administração
Central do Jardim Botânico, situado na Rua Jardim Botânico
nº 1.024/1.032, que já vinha sendo utilizada pelo Centro de
Tecnologia Agrícola e Alimentar, para a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA.
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PLANTA CADASTRAL TOPOGRÁFICA DE 1985.

b. DELIMITAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO
Nas suas origens, o Jardim Botânico situava-se em uma área
rural. A área do antigo Horto Florestal equivalia às terras da
Fazenda Normal e do Asilo Agrícola. A área do Jardim Botânico
correspondia às terras do Arboreto e suas imediações.
Ao longo do tempo, com o crescimento do Rio de Janeiro e a
valorização da Zona Sul da cidade, as terras do Jardim Botânico
foram sofrendo uma crescente pressão para ocupação por usos
urbanos, tanto residencial como institucional. Do mesmo modo,
ao longo da sua história, o JBRJ tem sofrido reduções em suas
áreas.
Atualmente, com a ampliação das funções do Jardim Botânico,
impõe-se a revisão das perdas efetuadas no seu território para
que, de um ponto de vista nacional, possa cumprir o seu papel
na conservação ambiental, e de um ponto de vista local, possa
garantir uma melhoria da qualidade de vida no Rio de Janeiro.
Consideram-se todas as áreas definidas historicamente
jurisdição do Jardim Botânico como integrantes do seu território.
Poderão não ser incluídos dentro dos limites do Jardim
Botânico, os terrenos que atenderem simultaneamente às
seguintes condições:
-

ausência de destinação para a área atendendo as funções
atuais e as mudanças estratégicas do Jardim Botânico;

-

favorecimento na segurança do Jardim Botânico;
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-

contrapartida que beneficie o
competências do Jardim Botânico.

cumprimento

das

Constituem-se instrumentos referenciais na delimitação do
Jardim Botânico:
-

mapas constantes do relatório datado de 1985, publicado
pelo Ministério da Agricultura/ IBDF/ JBRJ, de autoria de
Victor Hugo Diniz, "Levantamento e Demarcação das Áreas
do Horto Florestal e Jardim Botânico do Rio de Janeiro";

-

a revisão feita da delimitação constante do documento de
1985 por uma comissão do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (ofício nº 076/2002, JBRJ/MMA, enviado à
Delegacia do Patrimônio da União, no Rio de Janeiro).

A partir da leitura dos mapas constantes no Relatório de 1985,
observou-se que a delimitação do antigo Horto Florestal teve
seus limites modificados provavelmente em função da mudança
de nome dos logradouros públicos. A antiga Estrada Dona
Castorina passou a ser denominada Rua Pacheco Leão e a
antiga Estrada da Vista Chinesa, Estrada Dona Castorina. Em
decorrência desse fato incluiu-se, equivocadamente, a área
ocupada pelos reservatórios da CEDAE, Clube da CEDAE e a
ocupação entre a atual Estrada Dona Castorina e atual Rua
Pacheco Leão nos limites do Jardim Botânico.
Recentemente, foi feita uma proposta à Delegacia do Patrimônio
da União no Rio de Janeiro, por parte do Instituto, de
delimitação do Jardim Botânico, para fins de cessão do imóvel à
autarquia. Essa proposta incorpora a interpretação da não
inclusão da área entre a Estrada Dona Castorina e a Rua
Pacheco Leão no território do Jardim Botânico.
Até o momento, tendo por base o relatório realizado pela
instituição em 1985, considerava-se:
-

Área do Arboreto: 54 ha
Área do Horto Florestal: 83 ha
Área Total: 137 ha

Hoje, com a revisão feita no documento de 1985, avalia-se que
a área total do Jardim Botânico abrange 138,34 ha, a partir da
medição efetuada pelo programa AUTOCAD em uma base
cartográfica com pouca precisão.
c. DESCRIÇÃO DOS LIMITES DO JARDIM BOTÂNICO

instrumentos referenciais na delimitação do
Jardim Botânico
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Limite frontal
-

lado par da Rua Jardim Botânico, com a extensão de 671,60
metros.

Lateral esquerda

Existem áreas internas e áreas contíguas aos
limites do Jardim Botânico, atualmente não
administradas pelo Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. São elas:

-

-

lado ímpar da Rua Pacheco Leão, até a entrada do Solar da
Imperatriz no nº 2.040, interseção do Rio dos Macacos, com
2.195,55 metros continuando pela margem direita do
mesmo até a cota cem metros, limite do Parque Nacional da
Tijuca, com 372,50 metros, somando 2.568,05 metros.

Lateral direita
-

da Rua Jardim Botânico, segue pelo lado par da Rua Major
Rubens Vaz, inicialmente por uma aresta de 12,05 metros,
em seguida por um muro divisório com a Seção da Justiça
Eleitoral com 48,85 metros até a entrada da Vila nº 64 com
7,90 metros; prossegue ao longo do lado par da Rua Major
Rubens Vaz por uma extensão de 93,62 metros, pelas
divisas de frente dos imóveis números 66, 102 e 122
(administração da JBRJ); segue pela Vila 122 daquela Rua,
medindo 40,50 metros, contornando internamente a casa I
desta Vila em dois segmentos retilíneos e retangulares de
20,00 metros e 12,40 metros; segue pelos fundos do imóvel
nº 170, a Delegacia Policial, com 20,00 metros e 12,40
metros e do imóvel nº 194 do Quartel de Bombeiros, com
12,40 metros e 32,00 metros ao longo dos muros limítrofes
daquelas corporações. Deste ponto segue pelos fundos dos
imóveis números 214, 226, 236 e 246, com 54,00 metros até
o terreno s/ nº da mesma Rua, de propriedade do Jardim
Botânico, com as medidas de 10,00 metros, divisas de
frente e fundos, e 35,10 metros, nas divisas laterais;
prossegue pelos fundos dos imóveis números 278, 298,
308, 318, 330, 338, 350 (a subestação da LIGHT), 392, 414,
426, 436, 446 e 456, segmentos irregulares pela extensão
de 313,94 metros. A partir deste ponto, segue
transversalmente a encosta da Rua Major Rubens Vaz,
tangenciando a Rua do Jequitibá por uma linha limítrofe com
o imóvel nº 57 desta Rua, até atingir as linhas das vertentes,
medindo 230,00 metros. Flexiona à esquerda e segue pelo
divisor d’água da encosta aí existente, até encontrar as
divisas do Parque da Cidade. Confronta com o Parque da
Cidade em 479,10 metros através de uma linha ao longo do
divisor d’águas, até encontrar as divisas de outra área dos
Canto e Mello.

-

os terrenos ocupados pelo Serviço
Federal de Processamento de Dados –
SERPRO;
a área ocupada pela subestação elétrica
da LIGHT;
o terreno ocupado pelo Tribunal
Regional Eleitoral – TRE;
a área ocupada pela Escola Municipal
Júlia Kubitschek.

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Fundos
-

da Divisória PONTO 10 do Parque Nacional da Tijuca (cota
cem metros em direção ao rio dos Macacos), segue até a
Divisória PONTO 11 (o divisor d’água entre os rios Macacos
e Rainha na cota dos cento e sessenta metros), flexiona à
direita até encontrar a divisa dos Canto e Mello com
extensão de 653,26 metros. Sofre duas flexões à esquerda
com 125 metros, 10,00 metros, 103,10 metros, somando
228,20 metros, confrontando com terreno dos sucessores
de Canto e Mello, até encontrar as divisas do Parque da
Cidade já citadas.

II - SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO
a. SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
Consideram-se setores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro:
- o Arboreto

Arboreto

Área de acondicionamento das coleções vivas, conforme
descrita e delimitada no capítulo VOCAÇÃO HISTÓRICA E
VALORES DO JARDIM BOTÂNICO.
- as Áreas de Expansão do Arboreto

Áreas de Expansão do Arboreto

Áreas de acondicionamento das coleções vivas, de acordo com
orientação do Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, de ocupação progressiva e em
longo prazo, que visam a inserção de novos canteiros e
caminhos para percurso e lazer dos visitantes, e plantio de
novas espécies, consolidando a função do Arboreto de
conservação ex situ de espécies brasileiras, bem como de
laboratório de pesquisas das mesmas.
- o Horto Florestal

Horto Florestal

Área para cultivo de mudas e introdução e reintrodução de
espécies para diversos fins.
- a Quarentena
Área administrada pelo Horto Florestal, para aclimatação de
mudas de procedências diversas trazidas ao Jardim Botânico
pelos pesquisadores do Instituto, de ocupação progressiva e em
longo prazo.

Quarentena

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica

- os Remanescentes Florestais da Mata Atlântica
Área de conservação in situ das espécies vegetais, conforme
descrita e delimitada no capítulo VOCAÇÃO HISTÓRICA E
VALORES DO JARDIM BOTÂNICO.
- as Áreas de Recuperação

Áreas de Recuperação

Áreas de atuação progressiva que se destinam, sobretudo, à
ampliação dos Remanescentes da Mata Atlântica.
Área de Renovação

- a Área de Renovação

Área de atuação progressiva e em longo prazo destinada à
ampliação de atividades administrativas e de serviços e de apoio
à visitação, com previsão para áreas de estacionamento
destinadas a profissionais e visitantes.
- o Centro de Visitação

Centro de Visitação

Espaços abertos ao público em geral, onde se localizam os
edifícios e as atividades de caráter cultural e de lazer,
estratégicos sob o ponto de vista da difusão da imagem do
Jardim Botânico e para sua sustentabilidade.
- os Centros de Pesquisa

Centros de Pesquisa

Áreas relacionadas à pesquisa científica e à educação
ambiental, sendo nelas locados os espaços para os
pesquisadores das diversas áreas e a infra-estrutura de apoio
(administrativo e laboratorial) para o desenvolvimento das
mesmas.
Áreas de Apoio aos Laboratórios

- as Áreas de Apoio aos Laboratórios
Áreas destinadas a atender as demandas atuais do Laboratório
de Sementes e do futuro Laboratório de Biologia Molecular,
servindo também de apoio a outros Programas Científicos da
Diretoria de Pesquisa bem como a outros setores técnicoscientíficos do Jardim Botânico.
Centros de Ensino

- os Centros de Ensino
Áreas destinadas ao ensino científico, voltado à formação
acadêmica especializada em botânica e áreas correlatas, e para
cursos livres ou de extensão voltados para estudantes ou para a
comunidade em geral, observando-se sua adequação com a
missão do Jardim Botânico.
- os Centros Administrativos
Áreas onde são locados os setores e profissionais que exercem
função de administração, planejamento, coordenação, gestão e
representação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Centros Administrativos

Centros Técnico-Administrativos

- os Centros Técnico-Administrativos
Áreas onde são locados os setores e profissionais que exercem
função técnica-administrativa voltada para o apoio à
conservação e manutenção das áreas verdes e prediais.
Centros de Serviços

- os Centros de Serviços
Áreas de apoio relacionadas à conservação e manutenção das
áreas verdes e prediais e às instalações de pesquisadores
visitantes.
Os setores apresentados acima não correspondem a órgãos
específicos do Jardim Botânico, mas levam em conta as
funções exercidas nos espaços físicos.
b. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA OS SETORES DO
JARDIM BOTÂNICO
•

As intervenções para inserção de novo(s) edifício(s) ou
agenciamento paisagístico nos setores do Jardim Botânico
deverão adotar um enfoque integrado e coordenado de
planejamento, observando os seus efeitos face à presença
dos demais edifícios existentes no setor em que se
localizem, seus elementos construtivos e paisagísticos.

•

Na elaboração de conteúdo programático para novas áreas
de intervenção deverão ser considerados usos e atividades
já existentes no Jardim Botânico como um todo e no setor
considerado, evitando-se superposição ou duplicidade de
atividades.

•

Os projetos para a construção de novas edificações,
adaptações ou acréscimo das existentes, deverão ser
desenvolvidos, preferencialmente, pelo Jardim Botânico,
quando não for possível, será aberto concurso para o
projeto arquitetônico, visando à escolha da proposta de
melhor adequação por júri competente e idôneo, sob
orientação de comissão formada por profissionais do Jardim
Botânico, para delimitação da(s) área(s) de intervenção e
definição de programa(s) de necessidades. As construções,
em princípio, serão realizadas por administração direta,
salvo nos casos de impossibilidade por motivo de qualquer
ordem.

•

Nas parcerias do Jardim Botânico com empresas privadas
para a ocupação e o uso de edificações, deverá ser
estimulada a inclusão no contrato de concessão de uso a
restauração do prédio utilizado, bem como a construção de
edifícios de apoio aos setores administrativos.

•

Na definição de novas atividades, no dimensionamento de
novas edificações e nas adaptações dos edifícios
existentes, deverão ser considerados os possíveis impactos

dos mesmos tanto na área do Jardim Botânico quanto no
seu entorno imediato. Deverá ser avaliado o potencial de
poluição (sonora, hídrica, atmosférica, visual e do solo) e de
impacto no tráfego de veículos na área e no entorno, a
volumetria e características estéticas de novos edifícios e
adaptações, bem como o grau de comprometimento da
capacidade-suporte do Jardim Botânico.
•

Os materiais utilizados em novas edificações ou em
adaptações ou acréscimos das existentes deverão ser tão
neutros, quanto possível, em termos de textura, forma e
cores, não contrastando ou interferindo no conjunto
(paisagístico, histórico ou arquitetônico) da edificação e/ou
seu entorno.

•

Pelo potencial arqueológico da área do Jardim Botânico
como um todo, no decorrer das obras de novas edificações
em qualquer dos seus setores, é obrigatória o
acompanhamento de arqueólogo do IPHAN para orientar os
procedimentos decorrentes da Lei nº 3924/61 e da Portaria
nº 07/88.

•

Indicar por meio de placas informativas a localização dos
setores do Jardim Botânico.

c. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SETORES
DO JARDIM BOTÂNICO
Centro de Visitação

•

Priorizar a instalação de novas atividades destinadas à
cultura e ao lazer, como um Ecomercado, um Centro
Cultural e um Restaurante, nas suas edificações, em
proporção condizentes com a escala local consolidando a
vocação cultural e de lazer do setor.

Centros de Pesquisa

•

•

•

•

Restringir o acesso de visitantes no conjunto de prédios
destinados às atividades de pesquisa no Centro de
Pesquisa, com a implantação de mecanismos para triagem
e identificação de pessoas na recepção.
Integrar os edifícios hoje ocupados pelo SERPRO ao Jardim
Botânico, visando a localização da maioria das atividades
administrativas e técnico-administrativas do Instituto em
espaço adequado que atenda às necessidades de
crescimento e desenvolvimento do Jardim Botânico.
Priorizar a implantação de instalações seguras, higiênicas e
com conforto para os profissionais que atuam no apoio à
conservação e manutenção das áreas verdes e prediais.

Centros Administrativos e
Centros Técnico-Administrativos

Centros de Serviços

Arboreto

Melhorar ou demolir as pequenas edificações espalhadas no
Arboreto, destinadas à guarda de mangueiras e outros
utensílios de apoio á conservação e manutenção das áreas
verdes, quando necessários, concentrá-las em pontos
chaves para execução dos serviços, a serem definidos no
Plano de Obras e Serviço.

d. SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM CURTO
PRAZO
JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVAS

- o aproveitamento da estrutura física existente;
- a aproximação das unidades de um mesmo órgão;
- a viabilização das alternativas de localização dos setores
funcionais em médio e longo prazo;
- a proporcionalidade entre a área construída dos ambientes
disponíveis e o número de funcionários previstos para utilizar
o espaço considerado;
- as exigências quanto a acessos, articulação setorial,
dimensionamento e instalações e equipamentos das
unidades;
- os problemas e as sugestões indicados nas entrevistas
setoriais e reuniões temáticas.
PROPOSTAS

PROPOSTAS

•

Permanência do Horto Florestal na área que ocupa
atualmente.

•

Liberação progressiva de espaços no Centro de Visitação
para desenvolvimento de atividades de cultura e lazer.

•

Concentração de atividades administrativas e técnicoadministrativas em áreas definidas conformando setores
funcionais correspondentes aos atuais órgãos e veículos do
Jardim Botânico, de acordo com o Quadro 01 –
Caracterização e Localização dos Setores do Jardim
Botânico em Curto Prazo.

•

Concentração dos setores destinados à pesquisa científica
na área do atual Centro de Pesquisa (Centro de Pesquisa
1).

•

Ligação do espaço destinado ao Núcleo de Educação
Ambiental (Centro de Pesquisa 2) ao Centro de Pesquisa.

•

Permanência da Biblioteca (Centro de Pesquisa 3) no prédio
que ocupa atualmente até que seja viabilizada a construção
da nova edificação destinado a esse fim.

•

Otimização dos espaços do prédio da Presidência para
abrigar os setores correlatos (Centro Administrativo 1 e
Centro Técnico-Administrativo 5).

•

Concentração de atividades de apoio à conservação e
manutenção prediais junto ao Centro Administrativo na Rua
Major Rubens Vaz nº 122 (Centro Administrativo 2 e Centro
de Serviços 5).

•

Permanência dos principais setores da Prefeitura no prédio
que ocupam atualmente (Centro de Administração 3).

•

Aproximação do espaço destinado à Curadoria das
Coleções Vivas (Centro Técnico-Administrativo 1) ao Centro
de Pesquisa.

•

Otimização dos espaços junto ao Bromeliário, Orquidário e
Cactário (Centros Técnico-Administrativo 2, 3 e 4).

•

Aproveitamento temporário da Residência Pacheco Leão
como espaço técnico-administrativo (Centro TécnicoAdministrativo 6).

•

Aproveitamento temporário dos galpões junto ao Centro de
Visitantes como espaços de serviço (Centro de Serviços 1).

•

Aproveitamento temporário do prédio da Botânica Estrutural
como abrigo provisório do acervo do Museu durante as
obras do prédio do Museu (Centro de Serviços 2).

•

Implantação de um centro de serviços (Centro de Serviços
3) para apoio à conservação e manutenção das áreas
verdes em área desocupada atrás do prédio do Patrimônio.
RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÕES
•

Reservar espaços no Centro Técnico-Administrativo 6 para
possíveis necessidades espaciais de atividades
relacionadas à articulação institucional externa.

•

Priorizar a instalação do Museu de Ecossistemas no Centro
de Visitação, pelas precárias condições em que se encontra
o prédio destinado a este fim. A instalação do novo Museu
representa a liberação de espaços em outras edificações do
Centro de Visitação, a Residência Pacheco Leão e o
Laboratório de Botânica Estrutural, para atividades de
cultura e lazer.

•

Priorizar a reforma do prédio do atual Laboratório de
Sementes (pintura, instalações sanitárias e elétricas,
retirada de bancadas e adequação de equipamentos) para a
transferência do Núcleo de Educação Ambiental.

e. SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM MÉDIO
PRAZO
JUSTIFICATIVAS
- o aproveitamento da estrutura física existente e das áreas
disponíveis para ocupação;
- a ampliação dos espaços para unidades inadequadamente
instaladas ou com tendência de crescimento;
- a viabilização das alternativas de localização dos setores
funcionais em longo prazo;
- a liberação de espaços para novas atividades de cultura e
lazer no Centro de Visitação;

JUSTIFICATIVAS

- a separação, tanto quanto possível, da circulação de veículos
de serviços da circulação de visitantes;
- a possibilidade de diminuição dos estacionamentos para
profissionais no futuro Centro de Visitação, pela transferência
de Centro Técnico-Administrativo desta área.
PROPOSTAS
•

Permanência do Horto Florestal na área que ocupa
atualmente.

•

Implantação de um Centro Técnico-Administrativo (Centro
Técnico-Administrativo 5) em área nos fundos do Arboreto,
concentrando sobretudo atividades técnicas relacionadas
com a conservação e manutenção das áreas verdes.

•

Permanência de uma unidade descentralizada de controle
ao apoio à conservação da área verde no atual prédio da
Prefeitura (Centro de Administração 3).

•

Implantação de um Centro de Serviços (Centro de Serviços
1 ) em área nos fundos do Arboreto, incluindo a garagem de
veículos e o depósito de agrotóxicos, possibilitando separar
essas unidades dos espaços de visitação.

•

Implantação da Biblioteca em edificação a ser construída no
Centro de Pesquisa 1.

•

Permanência de um espaço de serviços, com depósito de
ferramentas, em prédio próximo ao Centro de Visitantes
(Centro de Serviços 2), para apoio à conservação da área
verde.

•

Liberação dos espaços no Centro de Visitação para
desenvolvimento de atividades de cultura e lazer, sendo
indicado:
-

para o prédio da antiga Administração Central do Jardim
Botânico, atividades de Museu de Ecossistemas, arquivo
iconográfico do Jardim Botânico e unidade
descentralizada do Núcleo de Educação Ambiental
(Centro de Pesquisa 3), pela sua proximidade com a
entrada do Jardim Botânico e pela monumentalidade da
edificação existente que tradicionalmente vem tendo a
destinação de museu e arquivo iconográfico;

PROPOSTAS

-

para a Residência Pacheco Leão, atividades de cultura e
lazer ou apoio aos visitantes que demandem menores
espaços, como restaurante e venda de produtos, pela
proximidade relativa à entrada do Jardim Botânico e
pelas características físicas da edificação, de pequeno
porte e atraente para visitação;

-

para o Prédio do Patrimônio, local para eventos ou
exposições ou outras atividades culturais ou de apoio
aos visitantes, que demandem maiores espaços, pelo
porte da edificação, necessidade de valorização e
presença de amplo pátio na entrada de extensão dessas
atividades. Entre as possíveis alternativas para o local,
estaria a instalação de um ecomercado ou um centro
cultural;

-

para os galpões anexos ao Prédio do Patrimônio,
atividades de cursos relacionados com as atividades do
Jardim Botânico ou de interesse social (Centro de Ensino
2), pelas menores dimensões e atratividade das
edificações em relação às demais do Conjunto
Paisagístico do Centro de Visitação e pela presença de
amplo pátio na entrada de extensão dessas atividades;

-

para o galpão próximo ao Centro de Visitantes, local para
eventos ou exposições ou outras atividades culturais ou
de apoio aos visitantes que demandem maiores espaços,
pelo porte da edificação e proximidade ao Centro de
Visitantes. Do mesmo modo que o Prédio do Patrimônio,
o local admite a instalação de um ecomercado ou um
centro cultural.

•

Implantação de um Fitotron localizado entre o prédio da
Botânica Sistemática e o novo prédio do Centro de
Pesquisa.

•

Definição de área para implantação de unidade de depósito
e compostagem de material inerte vegetal (Centro de
Serviços 6).

RECOMENDAÇÕES
•

Priorizar a implantação de um centro técnico-administrativo
onde possam estar concentradas as atividades
desenvolvidas pelo órgão responsável pela conservação e

Fitotron é uma casa de vegetação em vidro
com diversos compartimentos, controle de
temperatura, umidade e luz, onde podem ser
cultivados simultaneamente várias espécies
vegetais, ou conduzir experimentos de cultivo
com controle das condições ambientais,
diferentes exigências de temperatura, luz e
umidade. A esta estrutura que tem condições
controladas está associada uma outra casa de
vegetação sem controle de luz, temperatura e
umidade, com armação de metal e cobertura
em sobrite, bancadas centrais e sistema de
nebulização com aspersores que abriga
experimentos onde não é necessário o
controle das condições ambientais. Este
complexo tem dimensões aproximadas de
125m2 (25m x 5m).

RECOMENDAÇÕES

•

manutenção das áreas verdes e pela curadoria das
coleções vivas.
Verificar que a implantação da garagem de veículos e do
depósito de agrotóxicos seja acompanhada de adequadas
instalações, minimizando os possíveis impactos ambientais
ou de localização que possam ser causados pela sua
presença.

•

Verificar que as atividades a serem instaladas no Centro de
Visitação possam funcionar em horários alternativos até que
possam ser implantados estacionamentos para visitantes,
minimizando os efeitos do tráfego excessivo de veículos que
porventura possa ocorrer.

•

Observar que as atividades de restaurante e similares que
venham a serem implantados nas edificações do Centro de
Visitação ofereçam as instalações adequadas que garantam
a minimização de impactos ambientais decorrentes de
fumaças, odores e resíduos líquidos e sólidos.

•

Verificar que os movimentos de carga e descarga
provenientes das atividades de cultura e lazer a serem
instaladas no Centro de Visitação sejam feitos em horários
alternativos à visitação, evitando a simultaneidade da
circulação de veículos pesados ou de serviços e a
circulação de visitantes.

f. SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO EM LONGO
PRAZO
JUSTIFICATIVAS
- o aproveitamento da estrutura física existente e das áreas
disponibilizadas pela reintegração de posse de imóveis
irregularmente ocupados ou utilizados para outros fins;
- a adequação da localização de todos os setores funcionais e
a ampliação dos espaços com tendência de crescimento;
- a ampliação progressiva do Arboreto de acordo com o Plano
de Manejo das Coleções Vivas do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro;
- a integração do Arboreto e demais setores com o Centro de
Ensino da Escola Nacional de Botânica Tropical;
- a proteção das franjas dos Remanescentes Florestais de
Mata Atlântica, pela recuperação das suas áreas adjacentes;

JUSTIFICATIVAS

- a implantação de amplo estacionamento para veículos de
visitantes, viabilizando de forma mais adequada o Centro de
Visitação.
PROPOSTAS
•

Expansão progressiva do Arboreto (Áreas de Expansão do
Arboreto I, II, III, IV e V) nas áreas desocupadas e
recuperadas ao longo da Rua Pacheco Leão, permitindo
ampliar e diversificar as coleções vivas do Jardim Botânico e
estender os espaços de visitação até o Conjunto
Paisagístico do Solar da Imperatriz, a ser criado. Nas áreas
de expansão, os jardins deverão ter características
contemporâneas.

•

Criação do Conjunto Paisagístico do Solar da Imperatriz
(Centro de Ensino 1) pela integração do prédio principal do
Solar e do galpão anexo às áreas de entorno reintegradas à
administração do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.

•

Criação de pontos de atração para visitação nas áreas de
expansão do Arboreto, como mirantes nos espaços de cotas
mais elevadas. Havendo novas edificações, estas deverão
ter a prévia autorização do IPHAN.

•

Mudança de localização do Horto Florestal, permitindo a sua
expansão, com aproveitamento da antiga rede física
instalada do setor como novas instalações de unidade
descentralizada da Curadoria das Coleções Vivas (prédio de
Administração do Horto).

•

Implantação de uma área de Quarentena administrada pelo
Horto Florestal, em localização próxima ao Horto, porém
separada das mudas cultivadas.

•

Recuperação progressiva de áreas ambientalmente frágeis
(Áreas de Recuperação), antes ocupadas irregularmente,
próximas aos Remanescentes Florestais de Mata Atlântica,
em parte do grotão e nas nascentes, pelo seu
reflorestamento.

•

Criação de uma Área de Renovação (Área de Renovação I)
junto ao Centro de Visitação, em área antes ocupada
irregularmente, passível de um projeto de intervenção
visando:

PROPOSTAS

•

-

a melhoria do acesso pela Rua Major Rubens Vaz ao
Jardim Botânico;

-

a implantação de amplo estacionamento para visitantes e
profissionais;

-

a separação da circulação dos profissionais de apoio à
conservação e manutenção das áreas verdes da
circulação de visitantes;

-

o aproveitamento ou a construção de instalações
adequadas
para
unidades
administrativas
descentralizadas.
Criação de uma Área de Renovação (Área de Renovação II)
em área antes ocupada irregularmente, permitindo implantar
áreas de apoio aos Centros de Pesquisa, Administrativo e
Técnico-Administrativos, inclusive estacionamentos para
profissionais dos setores e para visitantes. A implantação do
estacionamento na Área de Renovação possibilitará liberar
espaço antes ocupado por vagas para veículos junto ao
Centro de Pesquisa 1 para instalação do Banco de
Germoplasma-Semente.

•

Permanência de um único Centro de Visitação,
concentrando as atividades e os profissionais voltados para
o atendimento e o apoio de visitantes em um único ponto do
Jardim Botânico, minimizando custos.

•

Concentração de setores administrativos e técnicoadministrativos nos antigos prédios do SERPRO (Centro
Administrativo 2 e Centro Técnico-Administrativo 6),
possibilitando a integração das funções do Jardim Botânico.

•

Aproveitamento do prédio da Presidência para atividades de
novo órgão ou setores de articulação externa (Centro
Administrativo 1), que deverão ser criados e ampliados.

•

Aproveitamento do novo prédio construído atrás do Arboreto
para atividades técnicas de apoio à conservação e
manutenção das áreas verdes e para a Curadoria das
Coleções Vivas (Centro Técnico-Administrativo 5).

O Banco de Germoplasma-Semente, com área
aproximada de 10m x 10m, possibilita atender
a uma das estratégias de conservação ex situ ,
pelo armazenamento de sementes em longo
prazo.

•

Criação de amplo Centro de Serviços em áreas antes
ocupadas irregularmente junto ao novo Centro
Administrativo situado nos antigos prédios do SERPRO
(Centro de Serviços 1).

•

Permanência dos centros de serviços edificados em curto e
médio prazos (Centro de Serviços 3 e 5).

RECOMENDAÇÕES
•

Utilizar o terreno disponibilizado para convênios ou para
eventuais permutas entre o Jardim Botânico e entidades e a
implantação de prédios institucionais com a desocupação
das áreas irregulares, se necessário.

•

Promover a restauração da área próxima ao Aqueduto da
Levada através de tratamento paisagístico adequado que
valorize o monumento, criando atrativos para sua visitação.

•

Implantação progressiva das propostas à medida que forem
sendo reintegradas as áreas ao Jardim Botânico, com os
ajustes e detalhamentos que se fizerem necessários.

•

Na Área de Renovação, os critérios para novas edificações,
se necessárias, deverão seguir os parâmetros restritivos da
legislação incidente sobre a área do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro e serem previamente aprovadas pelo IPHAN.

•

A expansão dos Centros de Pesquisa e de Ensino, se
necessária, deverá ser planejada em área que não esteja
sob regime especial de proteção e atenda a necessidade,
sem fragilizar a área tombada e o patrimônio arqueológico
do Jardim Botânico.

•

Caso seja inviável reintegrar a área ocupada pelo SERPRO
ao Jardim Botânico, a Área de Renovação I se apresenta
como alternativa possível para implantação de centros
administrativos, técnico-administrativos e de serviços
propostos.

QUADRO 01 - CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
EM CURTO PRAZO
SETOR

UNIDADE

Arboreto

Áreas delimitadas na Prancha 04 - Valores Naturais,
Paisagísticos, Científicos e Histórico-Culturais no Jardim
Botânico

Remanescentes
Florestais de Mata
Atlântica

Centro de Visitação

LOCALIZAÇÃO

Além do Museu de Ecossistemas poderão incluir-se: Espaços disponíveis para visitação e atendimento aos
centro cultural, ecomercado, restaurante e outras visitantes em curto prazo no Conjunto Paisagístico do
Centro de Visitação.
atividades similares.
Casa dos Solos, prédio da Administração do Horto e área
das mudas.

Horto Florestal
Carpoteca
Diretoria de Pesquisa
Herbário
Laboratório de Biologia Molecular
Laboratório de Botânica Estrutural
Centro de Pesquisas 1 Laboratório de Geoprocessamento
(A)
Laboratório de Sementes
Programa Conservação
Programa Diversidade Taxonômica
Programa Mata Atlântica
Programa Zona Costeira
Xiloteca

Prédios do atual Centro de Pesquisa sobrepondo-se ao
Arboreto

Centro de Pesquisas 2
Núcleo de Educação Ambiental
(B)

Prédios do Laboratório de Sementes

Centro de Pesquisas 3
Biblioteca
(C)

Prédio da Biblioteca

Centro de Ensino 1 (D) Escola Nacional de Botânica Tropical

Área do Solar da Imperatriz

Centro de Ensino 2 (E) Cursos de Interesse Social

Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação (aulas
teóricas)

Centro de Ensino 3 (F) Cursos de Interesse Social

Cactário (aulas práticas de jardinagem)

Assessoria da Presidência
Assessoria de Comunicação
Auditoria Interna
Centro Aministrativo 1 Gabinete da Presidência
(G)
Gabinete do Ministro do Meio Ambiente

Prédio da Presidência, no Arboreto

Presidência
Procuradoria Geral
Arquivo Geral
Assessoria da Administração
Assessoria de Informática
Compras e Contratação de Serviços
Contabilidade e Finanças
Coordenação de Recursos Humanos
Centro Administrativo 2
Prédio da Administração, na Major Rubem Vaz
(H)
Coordenação de Restauração, Obras e Manutenção
Coordenadoria-Geral de Orçamento e Planejamento
Diretoria de Administração
Serviços Gerais
Transportes

Centro Administrativo 3
(I)

Coordenação de Conservação e Manutenção da
Área Verde
Diretoria da Prefeitura

Prédio da Prefeitura, na vila da Rua Major Rubens Vaz,
64.

Centro TécnicoAdministrativo 1 (J)

Curadoria de Coleções Vivas

Prédio das Plantas Medicinais

Centro TécnicoAdministrativo 2 (K)

Curadoria do Bromeliário

Prédio do Bromeliário

Centro TécnicoAdministrativo 3 (L)

Curadoria do Orquidário

Prédio do Orquidário

Centro TécnicoAdministrativo 4 (M)

Curadoria do Cactário

Prédio do Cactário

Articulação externa
Centro TécnicoAdministrativo 5 (N)

Comissão de Publicação

Anexo do Prédio da Presidência

Registros de Jardins Botânicos
Centro TécnicoAdministrativo 6 (O)

Apoio técnico da Coordenação de Conservação e
Manutenção da Área Verde

Residência Pacheco Leão

Depósito de Agrotóxicos
Depósito de Ferramentas
Centro de Serviços 1 (P) Depósito de material de construção
Garagem de Veículos
Pintura de Letras

Galpões juntos ao Centro de Visitantes

Centro de Serviços 2 (Q) Abrigo provisório do acervo do Museu

Prédio da Botânica Estrutural

Centro de Serviços 3 ( R ) Apoio à Conservação e Manutenção da Área Verde Novo prédio nos fundos do Prédio do Patrimônio.

Centro de Serviços 4 (S) Pousada do Pesquisador

Prédio da Pousada do Pesquisador

Segurança
Almoxarifado
Apoio à Administração
Apoio à Limpeza Predial
Apoio à Manutenção Predial
Centro de Serviços 5 (T)
Carpintaria
Controle de Estoques
Depósito de Materiais de Construção
Depósito de Móveis
Oficinas

Fundos do Prédio da Administração, na Rua Major
Rubens Vaz, 122 e casa da guarda

obs.: A numeração dos setores corresponde à classificação de cada um dos centros funcionais e a letra alfabética, à sua localização nos mapas de
setorização (Pranchas 08, 09, 10 e 11).

QUADRO 02 - CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
EM MÉDIO PRAZO
SETOR
Arboreto

UNIDADE

Áreas delimitadas na Prancha 04 - Valores Naturais,
Paisagísticos, Científicos e Histórico-Culturais no Jardim
Botânico

Remanescentes
Florestais de Mata
Atlântica

Casa dos Solos, prédio da Administração do Horto e área
das mudas.

Horto Florestal

Centro de Visitação

LOCALIZAÇÃO

Além do Museu de Ecossistemas poderão incluir-se: Espaços disponíveis para visitação e atendimento aos
centro cultural, ecomercado, restaurante e outras visitantes em médio prazo no Conjunto Paisagístico do
Centro de Visitação.
atividades similares.

Biblioteca
Carpoteca
Diretoria de Pesquisa
Fitotron
Herbário
Laboratório de Biologia Molecular
Centro de Pesquisas 1 Laboratório de Botânica Estrutural
Laboratório de Geoprocessamento
(A)
Laboratório de Sementes
Programa Conservação
Programa Diversidade Taxonômica
Programa Mata Atlântica
Programa Zona Costeira
Xiloteca
Centro de Pesquisas 2
Núcleo de Educação Ambiental
(B)

Prédios do atual Centro de Pesquisa e área de entorno,
sobrepondo-se ao Arboreto

Prédios do Laboratório de Sementes

Centro de Pesquisas 3 Unidade descentralizada do Núcleo de Educação
(C)
Ambiental de apoio ao visitante

Espaço no novo Museu de Ecossistemas

Centro de Ensino 1 (D) Escola Nacional de Botânica Tropical

Área do Solar da Imperatriz

Centro de Ensino 2 (E) Cursos de Interesse Social

Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação (aulas
teóricas)

Centro de Ensino 3 (F) Cursos de Interesse Social

Cactário (aulas práticas de jardinagem)

Assessoria da Presidência
Assessoria de Comunicação
Auditoria Interna
Comissão de Publicação
Centro Aministrativo 1
Gabinete da Presidência
Prédio da Presidência
(G)
Gabinete do Ministro do Meio Ambinte
Possíveis Expansões da Presidência
Presidência
Procuradoria Geral
Arquivo Geral
Assessoria da Administração
Assessoria de Informática
Compras e Contratação de Serviços
Contabilidade e Finanças
Coordenação de Recursos Humanos
Centro Administrativo 2
Prédio da Administração, na Rua Major Rubens Vaz, 122
Coordenação de Restauração, Obras e Manutenção
(H)
Coordenadoria-Geral de Orçamento e Planejamento
Diretoria de Administração
Serviços Gerais
Transportes

Unidade descentralizada de controle ao apoio à
conservação da área verde

Atual prédio da Prefeitura

Centro TécnicoAdministrativo 1 (J)

Curadoria de Coleções Vivas

Prédio das Plantas Medicinais

Centro TécnicoAdministrativo 2 (K)

Curadoria do Bromeliário

Prédio do Bromeliário

Centro TécnicoAdministrativo 3 (L)

Curadoria do Orquidário

Prédio do Orquidário

Centro TécnicoAdministrativo 4 (M)

Curadoria do Cactário

Prédio do Cactário

Centro Aministrativo 3 (I)

Apoio técnico da Coordenação de Conservação e
Manutenção da Área Verde
Comissão de Publicação
Coordenação de Conservação e Manutenção da
Centro TécnicoÁrea Verde
Administrativo 5 (N)
Nova Diretoria Articulação Externa
Possíveis expansões da Presidência
Prefeitura
Registros de Jardins Botânicos
Apoio à conservação da área verde
Depósito de Agrotóxicos
Depósito de Materiais de Construção
Centro de Serviços 1 (P)
Depósitos de ferramentas
Garagem de veículos
Pintura de Letras

Novo prédio a ser edificado em área desocupada situada
atrás do Arboreto

Novo prédio nos fundos do Arboreto

Centro de Serviços 2 (Q) Depósitos de ferramentas

Prédio próximo ao Centro de Visitantes e em frente ao
prédio da Prefeitura

Centro de Serviços 3 ( R ) Apoio à conservação da área verde

Novo prédio nos fundos do prédio do Patrimônio

Centro de Serviços 4 (S) Pousada do Pesquisador

Prédio da Pousada do Pesquisador

Segurança
Almoxarifado
Apoio à Administração
Apoio à Limpeza Predial
Apoio à Manutenção Predial
Centro de Serviços 5 (T)
Carpintaria
Controle de Estoques
Depósito de Materiais de Construção
Depósito de Móveis
Oficinas

Fundos dos prédios da Administração na Rua Major
Rubens Vaz e casa da guarda

Centro de Serviços 6 (U) Compostagem e descarte de elementos vegetais

Áreas desocupadas próximas ao Horto Florestal

obs.: A numeração dos setores corresponde à classificação de cada um dos centros funcionais e a letra alfabética, à sua localização nos mapas de
setorização (Pranchas 12, 13, 14 e 15).

QUADRO 03 - CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SETORES DO JARDIM BOTÂNICO
LONGO PRAZO
SETOR
Arboreto
Remanescentes
Florestais de Mata
Atlântica

Horto Florestal

Quarentena

UNIDADE

EM

LOCALIZAÇÃO
Áreas delimitadas na Prancha 04 - Valores Naturais,
Paisagísticos, Científicos e Histórico-Culturais no Jardim
Botânico

Área do atual prédio da administração do Horto Florestal e
seu estacionamento, acrescida de área próxima ocupada
irregularmente (a ser utilizada para plantio de mudas).
Área a oeste do Conjunto Paisagístico do Solar da
Imperatriz
I - área em continuação do Arboreto atrás do atual Centro
de Pesquisa e do Bromeliário

Áreas de Expansão do
Arboreto

II - área ao longo da Rua Pacheco Leão e do Rio dos
Macacos
III - área ocupada atualmente pelo Conjunto do Caxinguelê
IV - área ao longo da Estrada do Grotão
V - área próxima ao Horto Florestal e ao Solar da
Imperatriz
I - área ocupada irregularmente no Morro da Tiririca (a ser
reflorestada para expansão dos Remanescentes
Florestais de Mata Atlântica)

Áreas de Recuperação

II - área ocupada irregularmente no Grotão (a ser
reflorestada, de expansão dos Remanescentes Florestais
de Mata Atlântica)
III - área ocupada irregularmente na encosta junto aos
fundos do Solar da Imperatriz (a ser reflorestada para
expansão dos Remanescentes Florestais de Mata
Atlântica).

Área de Renovação

Centro de Visitação

I - Área da Vila da Rua Major Rubens Vaz, inclusive o
Centro Administrativo 2.
II - Área junto à Rua Pacheco Leão entre os números 915
e 1.011.
Além do Museu de Ecossistemas poderão incluir-se: Áreas delimitadas na Prancha 04 - Valores Naturais,
centro cultural, ecomercado, restaurante e outras Paisagísticos, Científicos e Histórico-Culturais no Jardim
Botânico
atividades similares.

Banco de Germoplasma - Semente
Biblioteca
Carpoteca
Diretoria de Pesquisa
Fitotron
Herbário
Laboratório de Biologia Molecular
Centro de Pesquisas 1
Laboratório de Botânica Estrutural
(A)
Laboratório de Geoprocessamento
Laboratório de Sementes
Programa Conservação
Programa Diversidade Taxonômica
Programa Mata Atlântica
Programa Zona Costeira
Xiloteca

Prédios do atual Centro de Pesquisa e área de entorno,
sobrepondo-se ao Arboreto

Centro de Pesquisas 2
Núcleo de Educação Ambiental
(B)

Prédios do Laboratório de Sementes

Centro de Pesquisas 3 Unidade descentralizada do Núcleo de Educação
(C)
Ambiental de apoio ao visitante

Espaço no novo Museu de Ecossistemas

Centro de Ensino 1 (D) Escola Nacional de Botânica Tropical

Área do Solar da Imperatriz

Centro de Ensino 2 (E) Cursos de Interesse Social

Conjunto Paisagístico do Centro de Visitação (aulas
teóricas)

Centro de Ensino 3 (F) Cursos de Interesse Social

Cactário (aulas práticas de jardinagem)

Centro Aministrativo 1 Nova Diretoria de Articulação Externa
(G)
Registro de Jardins Botânicos

Prédio da Presidência

Arquivo Geral
Assessoria da Administração
Assessoria da Presidência
Assessoria de Comunicação
Assessoria de Informática
Auditoria Interna
Compras e Contratação de Serviços
Contabilidade e Finanças
Coordenação de Recursos Humanos
Centro Aministrativo 2 Coordenação de Restauração, Obras e Manutenção
Atuais prédios do SERPRO
(H)
Coordenadoria-Geral de Orçamento e Planejamento
Diretoria de Administração
Gabinete do Ministro do Meio Ambiente
Gabinete da Presidência
Presidência
Procuradoria Geral
Serviços Gerais
Transportes
Centro Aministrativo 3 (I)

Unidade descentralizada de controle ao apoio à
conservação da área verde

Atual prédio da Prefeitura

Centro TécnicoAdministrativo 1 (J)

Curadoria das Plantas Medicinais
Unidade descentralizada da Curadoria de Coleções Prédio das Plantas Medicinais
Vivas

Centro TécnicoAdministrativo 2 (K)

Curadoria do Bromeliário

Prédio do Bromeliário

Centro TécnicoAdministrativo 3 (L)

Curadoria do Orquidário

Prédio do Orquidário

Centro TécnicoAdministrativo 4 (M)

Curadoria do Cactário

Prédio do Cactário

Centro TécnicoAdministrativo 5 (N)

Centro TécnicoAministrativo 6 (O)

Apoio Técnico à Coordenação de Conservação e
Manutenção da Área Verde
Curadoria de Coleções Vivas
Comissão de Publicação
Coordenação de Conservação e Manutenção da
Área Verde

Novo prédio a ser edificado em área desocupada situada
atrás do Arboreto

Atuais prédios do SERPRO

Possíveis expansões da Presidência

Prefeitura
Almoxarifado
Apoio à Administração
Apoio à Limpeza Predial
Apoio à Manutenção Predial
Carpintaria
Centro de Serviços 1 (P) Controle de Estoques
Depósito de Materiais de Construção
Depósito de Móveis
Garagem de veículos
Oficinas
Segurança

Novos prédos a serem construídos e reaproveitamento de
existetntes, próximos aos atuais prédios da SERPRO

Centro de Serviços 2 (Q) Depósitos de ferramentas

Prédio próximo ao Centro de Visitação e em frente ao
prédio da Prefeitura

Centro de Serviços 3 ( R ) Apoio à conservação da área verde

Novo prédio nos fundos do prédio do Patrimônio

Centro de Serviços 4 (S) Pousada do Pesquisador

Prédio da Pousada do Pesquisador

Apoio à conservação da área verde
Depósito de Agrotóxicos
Depósito de Materiais de Construção
Centro de Serviços 5 (T)
Depósitos de ferramentas
Garagem de veículos
Pintura de Letras

Novo prédio a ser edificado em área desocupada situada
atrás do Arboreto

Centro de Serviços 6 (U) Compostagem e descarte de elementos vegetais

Áreas desocupadas próximas ao Horto Florestal

obs.: A numeração dos setores corresponde à classificação de cada um dos centros funcionais e a letra alfabética, à sua localização nos mapas de
setorização (Pranchas 16, 17, 18 e 19).

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

3. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO NO JARDIM
BOTÂNICO
a. CARACTERIZAÇÃO DOS ACESSOS E DA CIRCULAÇÃO
INTERNA
ACESSOS AO JARDIM BOTÂNICO
Consideram-se acessos externos as entradas a qualquer um
dos setores do Jardim Botânico a partir dos logradouros
públicos.

ACESSOS AO JARDIM BOTÂNICO

acessos externos

Consideram-se acessos internos as entradas a cada um dos
setores e unidades do Jardim Botânico a partir de espaços
dentro dos limites do Jardim Botânico.
CIRCULAÇÃO INTERNA
O sistema de circulação interna do Jardim Botânico pode ser
subdividido em:
-

CIRCULAÇÃO INTERNA

vias principais;
vias predominantemente de serviços;
vias predominantemente para visitantes;
vias exclusivas para pedestres;
rota acessível.

Vias principais são as vias para veículos e pedestres que
articulam a maioria dos setores do Jardim Botânico.

vias principais

Vias predominantemente de serviços são as vias para
veículos e pedestres, destinadas preferencialmente para a
circulação dos veículos de serviços e para os profissionais do
Jardim Botânico, onde somente trafegarão visitantes em casos
excepcionais.

vias predominantemente de serviços

Vias predominantemente para visitantes são as vias para
veículos e pedestres, destinadas preferencialmente para a
circulação dos visitantes no Jardim Botânico, que serão
utilizadas para serviços somente quando absolutamente
necessário.

vias predominantemente para visitantes

Vias exclusivas para pedestres são as vias de tráfego
exclusivo para pedestres.

Vias exclusivas para pedestres

Rota acessível é a via principal ou a via predominantemente
para visitantes, ou ainda um trecho destas, que apresenta

rota acessível
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facilidades para utilização pelas pessoas portadoras de
necessidades específicas.
b. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA OS ACESSOS E A
CIRCULAÇÃO INTERNA
ACESSOS

• Os acessos externos ao Jardim Botânico deverão ser
providos de guaritas que garantam a sua segurança. Admitese a ausência de guarita apenas nos acessos externos com
utilização restrita a profissionais com cargo de confiança.
• Tanto quanto possível, o número de acessos externos e
guaritas deverá ser mantido, revendo-se a sua distribuição à
medida que forem sendo ocupadas novas áreas com a
expansão do Jardim Botânico, evitando aumentar custos com
a sua guarda.
• Tanto quanto possível, nos acessos externos ao Jardim
Botânico deverão ser previstas áreas de acostamento e
estacionamento de veículos institucionais.
• Os acessos internos aos espaços de visitação abertos ao
público deverão ser providos de roleta de contagem de
visitantes, favorecendo o monitoramento da visitação e o
cálculo da sua capacidade-suporte, exceto naqueles em que
seja exigido o agendamento da visitação.
• Estão previstas guaritas nos acessos internos ao Centro
Administrativo a ser implantado nos atuais prédios do
SERPRO, em longo prazo.
• Em vias principais, predominantemente de serviços e
predominantemente para visitantes só é permitida a
circulação de veículos institucionais ou aqueles autorizados
pela direção do Jardim Botânico.
CIRCULAÇÃO INTERNA

• As vias de circulação deverão ser, tanto quanto possível,
contínuas e livres de impedimentos.
• Em relação à circulação interna, deverão ser priorizadas em
ordem seqüencial:
I)

a implantação de uma via que atravesse
longitudinalmente o Jardim Botânico, articulando a
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Escola Nacional de Botânica Tropical ao restante
dos setores do Jardim Botânico;
II)

a implantação e a conservação de vias que
favoreçam a articulação das unidades afins no
Jardim Botânico.

• Reforçar a conservação e manutenção nos locais de
aglomeração das vias de circulação, como acessos a
espaços de visitação e proximidades de sanitários e
lanchonetes.
• Proteger esquinas em ângulo reto das vias adjacentes a
canteiros de plantas com barreiras discretas que impeçam o
pisoteio nas forrações vegetais.
• Em áreas com forrações liberadas ao trânsito, deverão ser
colocadas barreiras móveis, induzindo à variação nos
trajetos, evitando a compactação dos solos.
• Na remodelação ou implantação de vias deverão ser
utilizados materiais que facilitem o escoamento de água.
ROTA ACESSÍVEL

• Deverá ser implantada, pelo menos uma rota acessível, ou
seja, um percurso livre de obstáculos e na medida do
possível plano, nos principais espaços do Jardim Botânico,
que possa ser utilizada com ajudas técnicas ou com
sinalizações específicas, de forma a assegurar a
acessibilidade plena.
•

O Arboreto, particularmente, deverá possuir uma rota
acessível que percorra áreas de relevância científica,
paisagística e histórico-cultural de onde se vislumbre o maior
número possível de edificações, monumentos, obras de artes
e coleções importantes. A sinalização da rota acessível
deverá causar o mínimo de impacto visual.

•

As futuras ampliações do Arboreto deverão ser
acompanhadas da ampliação e revisão da rota acessível.

•

A rota acessível deverá contar com especial conservação e
manutenção, impedindo que galhos, pedras, desníveis no
solo, lama ou outros elementos impeçam seu percurso.

c.
ACESSOS,
CIRCULAÇÃO
ESTACIONAMENTOS EM CURTO PRAZO

INTERNA

E
PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES
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PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES
•

Implantação do Acesso 6, interligado ao novo
estacionamento de veículos para profissionais do Jardim
Botânico, dotado de portão com dispositivo especial para
segurança, permitindo não ter guarita.

•

Criar um estacionamento atrás do novo prédio do Centro de
Pesquisa (Estacionamento 5), destinado aos profissionais
em cargo de confiança do Centro de Pesquisa e da
Presidência, com acesso por um novo portão na Rua
Pacheco Leão (Acesso 6).

•

Instalação de roletas nos acessos internos ao Arboreto e a
outros espaços de visitação abertos ao público que não
exigem agendamento de visitação.

•

Implantação de um trecho na via principal, paralelo à Rua
Pacheco Leão, interligando a Estrada do Grotão ao Horto
Florestal, que possibilitará:

•

I)

interligar todos os setores do Jardim Botânico
através do seu território, favorecendo a necessária
integração da Escola Nacional de Botânica Tropical
com o Centro de Pesquisa e com Centros TécnicoAdministrativos dos quais provém o seu corpo
docente;

II)

instalar o Centro de Serviços 6, destinado à
compostagem e ao descarte de elementos
vegetais, em terreno próximo ao Horto Florestal.

Adotar, sempre que possível, soluções para circulação
interna que atendam aos princípios de acessibilidade
universal:
I)

construção de rampas e instalação de corrimãos
nos acessos aos prédios e ambientes
sobrelevados;

II)

colocação de pisos antiderrapantes em ambientes
internos;

III)

implantação de uma rota acessível no Arboreto,
interligada aos diversos setores do Jardim
Botânico, adotando sinalizadores específicos;
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IV)

disponibilização no Centro de Visitantes de pelo
menos uma cadeira de rodas com pneus que
possa ser utilizada na circulação de vias sem
pavimentação;

V)

demarcação de vagas nos estacionamentos para
portadores de deficiência.

•

Viabilizar o Caminho da Floresta e o seu prolongamento, no
Arboreto, como vias exclusivamente para pedestres.

•

Demarcar as vagas para estacionamento de veículos no
Centro de Visitação, distribuindo as vagas de profissionais e
visitantes, incluindo vagas para veículos para portadores de
deficiências, liberando os espaços que interfiram
diretamente na visibilidade do Centro de Visitantes.

•

Propor convênio com a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA para a utilização do seu
estacionamento, pelo menos nos finais de semana.

d.

ACESSOS,
CIRCULAÇÃO
INTERNA
ESTACIONAMENTOS EM MÉDIO PRAZO

E

PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES
•

Permitir condições de acesso pela via principal ao Centro
Técnico-Administrativo 5 e aos Centro de Serviços 1 e 6,
propostos no item Setorização em Médio Prazo, do capítulo
SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO.

•

Viabilizar a separação de vias predominantemente para
visitantes e de vias predominantemente de serviços no
Jardim Botânico, com o deslocamento da garagem de
veículos de apoio à manutenção e conservação das áreas
verdes para terrenos desocupados atrás do Arboreto.

•

Implantação de um posto de vigilância na via principal atrás
do Arboreto permitindo:
I)
II)

proteger os novos Centros Técnico-Administrativo
e de Serviços criados;
intensificar a ocupação pelo Jardim Botânico e a
sua guarda das áreas próximas às ocupações
irregulares.

PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES
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e.

ACESSOS,
CIRCULAÇÃO
INTERNA
ESTACIONAMENTOS EM LONGO PRAZO

E

PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES
•

Criar o Acesso 7, na Rua Pacheco Leão nº 1.011, para
veículos de profissionais e para pedestres, profissionais e
membros da Sociedade de Amigos do Jardim Botânico, de
interligação ao Arboreto, ao Centro de Pesquisa, ao Centro
Técnico-Administrativo 5 e ao Centro de Serviços 1, com
guarita, com a reintegração progressiva das áreas ocupadas
irregularmente.

•

Criar amplo estacionamento para profissionais junto ao
Acesso 7 (Estacionamento 6), com a progressiva
reintegração de áreas ocupadas irregularmente na Área de
Renovação II.

•

Suprimir o Acesso 5, na Rua Pacheco Leão nº 915,
substituindo-o pelo Acesso 7, permitindo utilizar o atual
estacionamento do Centro de Pesquisa como área para
expansão do Arboreto.

•

Dar um tratamento especial ao trecho da via principal entre
o Acesso 8 e os novos centros administrativo, técnicoadministrativo e de serviços, criados em longo prazo nos
terrenos atualmente ocupados pelo SERPRO, de acordo
com o item Setorização em Longo Prazo no capítulo
SETORIZAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO, de modo a
garantir a circulação dos pedestres com segurança e a
proteção de coleções vivas nas áreas de expansão do
Arboreto.

•

Suprimir o Acesso 1, substituindo-o pelo Acesso 2.

•

Ampliar e remodelar o Acesso 2, com guarita, para acesso
de veículos e pedestres, de interligação com o Centro de
Visitação e unidades administrativas e de serviços, através
da Área de Renovação I proposta no item Setorização em
Longo Prazo, no capítulo SETORIZAÇÃO DO JARDIM
BOTÂNICO.

•

Criar amplo estacionamento (Estacionamento 2) para
visitantes e profissionais na Área de Renovação, com a
progressiva
desocupação
de
áreas
ocupadas
irregularmente.

PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES
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•

Viabilizar a interligação de Áreas de Expansão do Arboreto
e dos setores que foram deslocados em longo prazo através
da via principal.

•

Aumentar o número de vias predominantemente para
visitantes pelas Áreas de Expansão do Arboreto, inclusive
permitindo a interligação aos mirantes em áreas de cotas
mais elevadas e ao Aqueduto da Levada.

•

Ampliar a rota acessível pelas Áreas de Expansão do
Arboreto.

•

Utilizar o atual estacionamento dos prédios do SERPRO, na
Estrada do Grotão, para criação de um estacionamento de
veículos para profissionais e visitantes dos novos Centros
Administrativo e Técnico-Administrativo (Estacionamento 7).

•

Criar estacionamento para veículos de profissionais e
visitantes no Conjunto Paisagístico do Solar da Imperatriz
(Estacionamento 9), proposto no item Setorização em Longo
Prazo, no capítulo SETORIZAÇÃO DO JARDIM
BOTÂNICO, com a desocupação progressiva das áreas de
ocupação irregular.

Sugere-se a utilização como número mínimo
de vagas para veículos de visitantes nos
estacionamentos criados, o cálculo adotado
pelo órgão responsável pelo tráfego urbano
no Rio de Janeiro, considerando a lotação
máxima dos espaços de visitação a partir da
quantificação da capacidade-suporte:

•

Criar estacionamento para veículos de profissionais e
visitantes (Estacionamento 8), junto à nova localização do
Horto Florestal, conforme Prancha 16 da Setorização do
Jardim Botânico em longo prazo.

nº de vagas = 90% de ocupação x 0,8
2,2

•

Não permitir o estacionamento no Centro de Visitação.
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QUADRO 04 - ACESSOS EXTERNOS NO JARDIM BOTÂNICO
ACESSOS

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO

1
2
3
4
5

Rua Major Rubens Vaz nº 122
Rua Major Rubens Vaz nº 64
Rua Jardim Botânico nº 1.008
Rua Jardim Botânico nº 920
Rua Pacheco Leão nº 915

6

Rua Pacheco Leão entre o no 915 e o
no 1.011

7

Rua Pacheco Leão próximo ao
nº 1.011

8

Rua Pacheco Leão nº 1.235

9

Rua Pacheco Leão nº 2.040

a ser suprimido em longo prazo, sendo substituído pelo Acesso 2
a ser mantido em longo prazo, interligando-se à Área de Renovação
a ser mantido em longo prazo, interligando-se ao Centro de Visitação
a ser ser mantido em longo prazo
a ser suprimido em longo prazo, sendo substituído pelo Acesso 7
a ser criado em curto prazo, para utilização restrita pelos profissionais
com cargo de confiança, sendo suprimido em longo prazo e substituído
pelo acesso 7
a ser criado em longo prazo, com a reintegração de áreas de ocupação
irregular
a ser mantido em longo prazo, para entrada de profissionais do Jardim
Botânico e para acesso à subestação da LIGHT
a ser mantido em longo prazo

Obs.: Os acessos externos no Jardim Botânico estão localizados nas Pranchas 20, 21, 22 e 23.

QUADRO 05 - ESTACIONAMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO
ESTACIONAMENTOS

1
2
3
4
5

6
7
8
9

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO

Rua Major Rubens Vaz nº a ser suprimido em longo prazo, sendo substituído pelo
122
Estacionamento 2
Rua Major Rubens Vaz nº 64 a ser criado em longo prazo, na Área de Renovação, para visitantes e
profissionais do Jardim Botânico
Centro de Visitação
a ser suprimido, progressivamente, em médio e em longo prazo, sendo
substituído pelo Estacionamento 2
Rua Pacheco Leão nº 915
a ser suprimido em longo prazo, sendo substituído pelos
Estacionamento 6
Rua Pacheco Leão entre o no a ser criado em curto prazo, para utilização restrita pelos profissionais
915 e o no 1.011
com cargo de confiança, sendo suprimido em longo prazo para
implantação do Banco Germoplasma-Semente e substituído pelo
Estacionamento 6
Rua Pacheco Leão próximo a ser criado em longo prazo, com a reintegração de áreas de ocupação
ao nº 1.011
irregular, para profissionais dos Centros de Pesquisa, Administrativo e
Técnicos-Administrativo e para visitantes do Arboreto
Área de estacionamento dos a ser criado em longo prazo, para profissionais e visitantes do Centro
atuais prédios do SERPRO Administrativo, com a ocupação dos atuais prédios do SERPRO pelo
Jardim Botânico
Atual estacionamento do
a ser mantido, para profissionais e visitantes, de apoio ao Horto
Horto Florestal e do prédio do Florestal
Solar da Imperatriz
Rua Pacheco Leão nº 2.040 a ser criado em longo prazo, com a desocupação de áreas de
ocupação irregular, interligando-se ao Solar da Imperatriz

Obs.: Os estacionamentos no Jardim Botânico estão localizados nas Pranchas 20, 21, 22 e 23.

QUADRO 06 - GUARITAS NO JARDIM BOTÂNICO
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GUARITAS

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO

EXIGÊNCIA

2

Rua Jardim Botânico nº 1.008, junto ao acesso
externo
no Centro de Visitação, junto ao Arboreto

3

Rua Jardim Botânico nº 920

4

Rua Pacheco Leão nº 915

5

Rua Pacheco Leão próximo ao nº 1.011

6
7

no Caxinguelê, próximo ao Aqueduto da Levada a ser criada em médio prazo
Rua Pacheco Leão nº 1.235
a ser mantida em longo prazo
a ser criada em longo prazo, para
Estrada do Grotão, na bifurcação das vias
segurança dos centros administrativo e
sem roleta
técnico-administrativo a serem implantados
a ser criada em longo prazo, para
no Grotão, junto à encosta
segurança do centro de serviços a ser
sem roleta
implantado
Rua Pacheco Leão nº 2.040
a ser mantida em longo prazo
sem roleta

1

8
9
10

a ser mantida em longo prazo

com roleta

a ser mantida em longo prazo
a ser mantida em longo prazo, interligandose ao Centro de Visitação
a ser ser suprimida em longo prazo, sendo
substituída pela Guarita 5

com roleta

a ser criada em longo prazo

11

Nos fundos do Conjunto Paisagístico Solar da
Imperatriz, junto à Quarentena

a ser criada em longo prazo, para
segurança dos fundos do Jardim Botânico

12

Rua Major Rubens Vaz nº 64

13

Rua Major Rubens Vaz nº 122

a ser mantida em longo prazo
a ser suprimida em longo prazo, sendo
substituída pela Guarita 12

com roleta
com roleta, para os
visitantes associados
com roleta, para os
visitantes associados
sem roleta
sem roleta

sem roleta
sem roleta
sem roleta

Obs.: As guaritas no Jardim Botânico estão localizadas nas Pranchas 21, 22 e 23.

QUADRO 07 - ACESSOS INTERNOS NO JARDIM BOTÂNICO
ACESSO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESTINAÇÃO

Arboreto
Casa dos Pilões
Plantas Medicinais
Bromeliário
Presidência
Orquidário
Estufa das Insetívoras
Memorial Mestre Valentim
Jardim Sensorial/ Cactário
Parque infantil
Áreas técnica-administrativas e de
serviços atrás do Arboreto
Centro de Pesquisa

EXIGÊNCIA

ACESSO

DESTINAÇÃO

com roleta
com roleta
com roleta
com roleta
com roleta
com roleta
com roleta
com roleta
com roleta
com roleta

13

Núcleo de Educação Ambiental NEA
Aqueduto da Levada
Mirante 1
Mirante 2
Centro Administrativo e subestação
da LIGHT
Centro Administrativo e subestação
da LIGHT
Horto Florestal
Solar da Imperatriz
Quarentena
Centro de Visitação
Centro de Visitantes

sem roleta
sem roleta

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

EXIGÊNCIA

sem roleta
sem roleta
sem roleta
sem roleta
sem roleta
sem roleta
sem roleta
sem roleta
sem roleta
com roleta
com roleta

Obs.: Deverá ser avaliada a necessidade de instalação de acessos internos com roletas, a medida que novos atrativos forem sendo
implantandos nas Áreas de Expansão do Arboreto e no Centro de Visitação.
Os acessos internos no Jardim Botânico estão localizados nas Pranchas 21, 22 e 23.
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4. ESPAÇOS DE VISITAÇÃO
a. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE VISITAÇÃO
CATEGORIAS DOS ESPAÇOS DE VISITAÇÃO

Consideram-se duas categorias básicas de espaços de visitação
no Jardim Botânico:
a) os espaços de visitação abertos ao público;
b) os espaços de visitação restrita.
Espaços de visitação abertos ao público são os espaços
acessíveis a qualquer categoria de público, nos horários de
visitação, mediante pagamento de ingresso ou não, dependendo
do tipo de visitante e do espaço visitado.

Espaços de visitação abertos ao público

São espaços de visitação abertos ao público:
1. o Arboreto
2. o Centro de Visitantes
3. o Museu de Ecossistemas
4. os espaços culturais
5. os espaços para exposição e venda de mudas e similares
6. a Biblioteca
7. o Núcleo de Educação Ambiental (NEA)
8. o Horto Florestal
9. o Solar da Imperatriz
10. a compostagem
Entre os espaços de visitação abertos ao público, são espaços
de acesso gratuito:

Espaços de visitação abertos ao público de
acesso gratuito

1. o Centro de Visitantes
2. os espaços para exposição e venda de mudas e similares
3. a Biblioteca
4. o Núcleo de Educação Ambiental (NEA)
5. o Horto Florestal
6. o Solar da Imperatriz
Poderão ocorrer nos espaços de visitação abertos ao público,
eventos cuja entrada estará sujeita ao pagamento de ingresso.
Do mesmo modo, poderão ocorrer eventos gratuitos nos
espaços sujeitos ao pagamento de ingresso.
Alguns dos espaços abertos à visitação pública demandam
agendamento para que a visitação não interfira nas suas
atividades rotineiras. São eles:

Espaços de visitação abertos ao público com
visitação sujeita a agendamento
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1. a compostagem
2. o Solar da Imperatriz
O funcionamento dos espaços de visitação tradicionalmente
abertos ao público é normatizado pelo Regulamento de Uso
Público do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro estabelecido por Portaria JBRJ nº 053/00, de 22 de
novembro de 2000.

Espaços de visitação restrita

Espaços de visitação restrita são aqueles espaços acessíveis
aos visitantes técnicos e escolares, nos horários de visitação,
mediante visita programada e acompanhada por técnicos do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
São espaços de visitação restrita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

o Herbário
alguns espaços do Orquidário,do Bromeliário e do Cactáreo
o Estufim Dimitre Sucre
o Ripado do Orquidário
a Xiloteca
a Carpoteca
o acervo iconográfico

Os espaços de visitação restrita não estão sujeitos a pagamento
de ingressos, pelo seu caráter técnico, a não ser para entrada
em eventos excepcionalmente programados.
PERFIL DOS VISITANTES

É possível identificar duas categorias de visitantes ao Jardim
Botânico:
a) o público em geral
b) o visitante técnico
Entre o público em geral, encontram-se:

Público em geral

1. os visitantes pagantes
2. os visitantes não pagantes
3. os visitantes associados
Visitantes pagantes

Os visitantes pagantes podem ser subdivididos em:
1. os visitantes de fim-de-semana
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2. os turistas estrangeiros e de outros municípios brasileiros
3. os visitantes para fotografar
4. os grupos com visita orientada
A Portaria JBRJ 026/97, de 8 de julho de 1997, estabelece os
visitantes não pagantes, que podem ser subdivididos em:
Visitantes não pagantes

1. crianças abaixo de 7 anos de idade
2. pessoas a partir de 65 anos de idade
3. estudantes de escolas públicas, uniformizados
4. pessoas portadoras de deficiência e um acompanhante
5. integrantes de entidades beneficentes e assistenciais
legalmente organizadas
6. integrantes de colônias de férias
Admite-se a entrada sem pagamento de ingressos a
comunidades carentes.
Visitantes associados

Os visitantes associados são os membros da Sociedade de
Amigos do Jardim Botânico, cuja entrada no Jardim Botânico
vincula-se ao pagamento de anuidade à Sociedade de Amigos
do Jardim Botânico, que é regulamentada por um convênio entre
o Jardim Botânico e a entidade e cujos recursos revertem para o
Jardim Botânico.
Visitantes técnicos

Entre os visitantes técnicos estão:
1.
2.
3.

os pesquisadores - estudantes e técnicos de instituições
científicas
os participantes dos programas do Núcleo de Educação
Ambiental
os grupos dirigidos cuja visita tenha finalidade técnicocientífica e seja previamente autorizada.

São participantes dos programas do NEA:
1. professores de escola pública ou particular
2. alunos de escolas públicas e particulares
3. grupos a serem definidos pelo NEA
ÁREAS DE APOIO AOS VISITANTES

I) ÁREAS DE APOIO AOS VISITANTES
Consideram-se áreas de apoio ao público em geral:

Áreas de apoio ao público em geral
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1.
2.
3.
4.

os sanitários
as bilheterias
os espaços de alimentação
as lojas de vendas de suvenires e produtos ligados ao Jardim
Botânico
5. as áreas de atendimento do Centro de Visitantes
A regulamentação da concessão de espaços no Jardim Botânico
para apoio ao público em geral é feita através de Portaria do
Instituto.

Áreas de apoio aos visitantes técnicos

Consideram-se áreas de apoio aos visitantes técnicos:
1.
2.
3.
4.

o Núcleo de Educação Ambiental
a Curadoria do Herbário e das coleções correlatas
a Curadoria das Coleções Vivas
os espaços de atendimento do acervo iconográfico
EQUIPAMENTOS DE APOIO E INSTALAÇÕES
PARA VISITANTES

II) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA VISITANTES
São equipamentos e instalações para o público em geral:
-

os painéis interpretativos
os painéis e as placas informativas
os bancos
as cestas de lixo
os telefones públicos
os bebedouros
os brinquedos do parque infantil

São equipamentos e instalações para os visitantes técnicos:
- os equipamentos necessários para o desenvolvimento de
sua consulta, a ser requisitado na chefia da unidade
consultada.
b. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA OS ESPAÇOS DE
VISITAÇÃO
• A utilização dos espaços de visitação pelo público deverá
sujeitar-se ao Regulamento de Uso Público do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, estabelecido
por Portaria JBRJ nº 053/00, de 22 de novembro de 2000.

Equipamentos para o público em geral

Equipamentos para visitantes técnicos
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• Os novos espaços de visitação abertos ao público deverão
ser regulamentados por Portaria específica, observando as
suas particularidades.
• As atividades de visitação condizentes com o Jardim
Botânico referem-se ao lazer contemplativo, ao repouso, ao
exercício artístico, ao estudo, à pesquisa científica e à
interpretação ambiental. Os espaços de visitação do Jardim
Botânico deverão refletir, preferencialmente, ambiências para
educação e informação.
• As limitações ao uso nos espaços de visitação deverão ser
diretamente proporcionais a:
-

grau de fragilidade ambiental da área;
dimensões da área;
presença de valores naturais, paisagísticos, científicos e
histórico-culturais.

• A exemplo de museus, centros culturais e igrejas de cidades
históricas, o Arboreto deverá ser fechado à visitação uma vez
por semana, ao menos em parte do expediente, para que
possam ser realizadas, sem a presença do público, vistoria e
manutenção mais cuidadosas e organizadas, bem como
atividades internas, como atualizações de cadastro e
reuniões de trabalho. Por tratar-se de data seguinte ao final
de semana quando é mais intensa à visitação, sugere-se o
fechamento dos espaços de visitação nas segundas-feiras.
• Os espaços de visitação destinados ao entretenimento, à
informação e à educação do público e as áreas de apoio
para o público em geral relacionadas com a alimentação e
com a venda de produtos deverão funcionar em todos os
dias que houver visitação aberta ao público no Arboreto, para
que os visitantes recebam a mesma qualidade de serviço em
qualquer dia.
• Os espaços de visitação e as áreas de apoio aos visitantes
deverão se orientar pelos princípios de acessibilidade
universal.
• Recomenda-se a realização periódica de pesquisa das
demandas dos visitantes, para apontar a necessidade e
eficácia dos espaços de visitação, bem como servir de
instrumento no cálculo da capacidade-suporte dos espaços
de visitação do Jardim Botânico.
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c. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS ESPAÇOS
DE VISITAÇÃO
USO DOS ESPAÇOS

• Atividades recreativas deverão ser controladas nos espaços
de visitação, limitando-se à área reservada aos brinquedos
infantis, ao Laboratório Didático do NEA e aos espaços
destinados a fins específicos no Centro de Visitação.
• A utilização do Caminho da Floresta Tropical, no Arboreto,
deverá ser limitada à visitação guiada, pela necessidade de
controle e de segurança na visitação.
• Para a visitação do Solar da Imperatriz deverão ser
programados
horários
e
regras
específicas,
preferencialmente de grupos guiados, de modo a não
interferir com as atividades de ensino.
• Para a visitação da área de compostagem deverão ser
programados
horários
e
regras
específicas,
preferencialmente de grupos guiados, de modo a não
interferir com as operações e garantir a segurança dos
visitantes.
• As áreas abertas junto aos espaços de visitação, sobretudo
no Centro de Visitação, deverão ser aproveitadas para
eventos que propiciem ampliar o número de visitantes e a
sua educação ambiental.
• Para os espaços de visitação restrita deverão ser definidos
horários e regras específicas. O Plano de Manejo das
Coleções Vivas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro deverá
apontar as regras específicas e os horários de visita dos
espaços de visitação restritos destinados ao estudo e à
pesquisa das coleções vivas. Os demais espaços de
visitação restritos deverão ter suas regras e horários de
visitação definidos pelas unidades responsáveis.
• Deverão ser feitas modificações em todos os espaços de
visitação abertos ao público e nas áreas de apoio aos
visitantes visando a acessibilidade universal, sendo indicada
a elaboração de um Plano de Acessibilidade para o Jardim
Botânico.
• A criação de espaços e serviços voltados para o público
deficiente, como no caso do recente Jardim Sensorial,
deverá ser estimulada.
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COMUNICAÇÃO VISUAL E INTERPRETAÇÃO
AMBIENTAL

• O Arboreto é o espaço ideal para a comunicação entre o
visitante e o Jardim Botânico. A interpretação ambiental visa
informar ao visitante, não só aquilo que o Jardim Botânico
tem a oferecer e sua devida localização, mas também sobre
sua missão. Seja por meio de atividades, comunicação e
meios audiovisuais, folhetos informativos ou outros meios, o
visitante deverá obter durante sua estada no Jardim Botânico
o maior número de informações possível sobre suas várias
funções, seu papel ambiental no contexto regional, nacional
e internacional, bem como sobre sua importância históricocultural e simbólica que lhe deram o valor de Patrimônio
Nacional e Internacional.
• Através da interpretação ambiental, o Jardim Botânico do Rio
de Janeiro também pode comunicar a necessidade de se
usar as plantas de maneira sustentável, sua aplicação
científica e seu papel social. Espaços como o Jardim
Sensorial e a coleção de Plantas Medicinais hoje já cumprem
parcialmente este papel, que deverá ser ampliado nestes e
em novos espaços de visitação por meio de sinalização,
folhetos, atividades culturais e de educação ambiental e
outras iniciativas.
• O visitante também deverá ser informado do cotidiano do
Jardim Botânico: quem o dirige, seus projetos, os espaços
onde existem atividades culturais e de educação ambiental e
o calendário de eventos.
• A comunicação por meio de placas informativas e
interpretativas deverá causar a menor interferência possível
na paisagem, tanto em relação às formas e cores quanto à
sua quantidade. É preferível utilizar placas de maiores
dimensões do que um número excessivo de pequenas
placas.
• As placas informativas devem conter não só a localização de
árvores e coleções, mas representações esquemáticas da
aparência das espécies, para melhor identificação. Placas
com esta representação esquemática também são úteis para
se identificar espécies em determinados canteiros em lugar
das placas de identificação individual, evitando-se o pisoteio
da forração vegetal.
•

A prioridade na informação por meio de placas deverá ser
dada à indicação dos nomes científico e vulgar e da
localidade de origem da espécie vegetal, para que o Jardim

Vale lembrar que integra os objetivos do
Jardim
Botânico,
estabelecidos
pela
Resolução CONAMA 266/2000:
-

promover a conservação, a preservação, a
educação ambiental e o lazer compatível
com a finalidade de difundir o valor
multicultural das plantas e sua utilização
sustentável.
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Botânico demonstre a sua missão de órgão científico de
pesquisas botânicas e de conservação ex situ.
• Na entrada dos acessos externos abertos ao público em
geral, deverão constar placas informativas com a indicação
de todos os espaços de visitação abertos ao público.
• Pela sua importância como espaço de difusão da informação
aos visitantes, a indicação da localização do Centro de
Visitantes deverá ser priorizada na comunicação visual,
sobretudo no Centro de Visitação.
• Na entrada dos espaços de acesso não gratuito deverão
constar placas informativas com a listagem dos visitantes
pagantes e não pagantes, facilitando a identificação pela
guarda de segurança.
• As áreas de apoio aos visitantes, sobretudo sanitários,
deverão ser claramente indicadas por meio de placas
informativas.
• As placas informativas, sobretudo com mapas, deverão estar
situadas em locais onde a concentração de visitantes para
consulta não dificulte a livre circulação das pessoas.
• No Centro de Visitantes deverá existir material interpretativo
e informativo especialmente elaborado para portadores de
deficiências, tais como mapas em relevo ou maquete,
sobretudo sobre as áreas inacessíveis.
• As placas com mapas informativos de localização dos
espaços de visitação deverão ser periodicamente avaliadas,
observando-se a clareza e a acuidade das informações
transmitidas aos visitantes.
• As placas informativas e interpretativas deverão ser feitas
com materiais de resistência suficiente e firmemente
afixadas.
SEGURANÇA

• O Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro deverá identificar as áreas, sobretudo no
Arboreto, que requerem presença de guarda de segurança,
constituindo postos locais de vigilância, para proteção das
coleções vivas.
• Os postos locais de vigilância deverão ser distribuídos nos
espaços de visitação de acordo com:
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-

a visibilidade das áreas a serem fiscalizadas;
o fluxo de visitantes;
a presença de elementos especialmente vulneráveis da
flora;
os riscos de acidentes para visitantes;
a presença de espécimes vegetais valiosos ou
elementos naturais mais atrativos para os visitantes;
a presença de valores histórico-culturais.
EQUIPAMENTOS

•

No mínimo a cada 100 metros, deverão ser colocados
bancos para repouso nos espaços de visitação, de
preferência em locais sombreados.

•

Um número suficiente de lixeiras deverá ser distribuído por
locais estratégicos dos espaços de visitação, como
cruzamentos de vias, entradas e saídas, locais de
alimentação, vizinhança de estacionamentos e outros locais
onde se possa produzir lixo.

•

Deverão ser adaptados ou instalados equipamentos
utilitários, tais como telefones públicos e bebedouros, para
que se tornem acessíveis a portadores de deficiências.

d. ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM CURTO PRAZO
Espaços de visitação abertos ao público:
-

o Arboreto, exceto alguns espaços das estufas do
Orquidário, do Bromeliário e do Cactário;
o Centro de Visitantes;
o laboratório didático e salas de exposição do Núcleo de
Educação Ambiental - NEA;
a Biblioteca;
o Horto Florestal;
o Solar da Imperatriz.

Espaços de visitação restritos:
-

Espaços de visitação abertos ao público

o Herbário;
a Carpoteca;
a Xiloteca;
o Ripado do Orquidário;
estufas do Cactário;
o Estufim Dimitre Sucre.

Espaços de visitação restritos
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Áreas de apoio aos visitantes

Áreas de apoio ao público em geral:
-

sanitários de crianças e de adultos junto ao parque
infantil;
sanitários próximos ao lago Frei Leandro;
sanitários próximos à Região Amazônica, no Arboreto;
sanitários da lanchonete, no Arboreto;
sanitários no Centro de Visitação;
a lanchonete no parque infantil;
a lanchonete junto ao Centro de Visitantes;
as lojas de suvenires no Centro de Visitantes e junto à
portaria da Rua Jardim Botânico nº 920;
as áreas de atendimento do Centro de Visitantes.

RECOMENDAÇÕES
•

Estabelecimento de calendário fixo para visitação do Solar
da Imperatriz, por grupos dirigidos.

•

Melhoria nas condições dos sanitários do Centro de
Visitação.

•

Convênio com a EMBRAPA para utilização de seu
estacionamento ao menos nos finais de semana e feriados.

•

Prioridade na implantação do Museu de Ecossistemas.

RECOMENDAÇÕES

e. ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM MÉDIO PRAZO
Espaços de visitação abertos ao público:
-

o Arboreto, exceto algumas das estufas do Orquidário,
do Bromeliário e do Cactário;
o Centro de Visitantes;
o laboratório didático e salas de exposição do Núcleo de
Educação Ambiental - NEA;
a Biblioteca;
o Horto Florestal;
o Solar da Imperatriz;
o Museu de Ecossistemas;
Espaços culturais;
Espaço para exposição e venda de mudas e similares;
a composteira.

Espaços de visitação abertos ao público
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Espaços de visitação restritos

Espaços de visitação restritos:
-

o Herbário;
a Carpoteca;
a Xiloteca;
o Ripado do Orquidário;
estufas do Cactário;
o Estufim Dimitre Sucre.

Áreas de apoio ao público em geral:
-

Áreas de apoio aos visitantes

sanitários de crianças e de adultos junto ao parque
infantil;
sanitários próximos ao lago Frei Leandro;
sanitários próximos à Região Amazônica, no Arboreto;
sanitários da lanchonete, no Arboreto;
sanitários no Centro de Visitação;
a lanchonete no parque infantil;
a lanchonete junto ao Centro de Visitantes;
as lojas de suvenires no Centro de Visitantes e junto à
portaria da Rua Jardim Botânico nº 920;
as áreas de atendimento do Centro de Visitantes.;
espaços para venda de mudas e produtos ecológicos no
Centro de Visitação;
outros espaços para alimentação no Centro de
Visitação.

RECOMENDAÇÕES
•

Prioridade na implantação de um espaço para exposição e
venda de mudas no Centro de Visitação, coibindo a
comercialização de espécies vegetais no Arboreto.

•

Estabelecimento de regras e horários específicos para
utilização dos novos espaços de visitação no Centro de
Visitação e programação do seu monitoramento.

•

Aproveitamento do espaço aberto em frente ao prédio do
Patrimônio para eventos ao ar livre, voltados à ampliação da
visitação.

•

Estudo de alternativas para estacionamento de veículos dos
visitantes com a provável reintegração de posse progressiva
de áreas ocupadas irregularmente.

RECOMENDAÇÕES
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f. ESPAÇOS DE VISITAÇÃO EM LONGO PRAZO
Espaços de visitação abertos ao público:
-

o Arboreto, exceto algumas das estufas do Orquidário,
do Bromeliário e do Cactário;
o Centro de Visitantes;
o laboratório didático e salas de exposição do Núcleo de
Educação Ambiental - NEA;
a Biblioteca;
o Horto Florestal;
o Solar da Imperatriz;
o Museu de Ecossistemas;
Espaços culturais;
Espaço para exposição e venda de mudas e similares;
a composteira;
as áreas de expansão do Arboreto.

Espaços de visitação restritos:
-

-

Espaços de visitação restritos

o Herbário;
a Carpoteca;
a Xiloteca;
o Ripado do Orquidário;
estufas do Cactário;
o Estufim Dimitre Sucre;
outros espaços destinados a coleções vivas de visitação
restrita que venham a ser criados na Áreas de
Expansão do Arboreto;
a Quarentena.

Áreas de apoio ao público em geral:
-

Espaços de visitação abertos ao público em
geral

sanitários de crianças e de adultos junto ao parque
infantil;
sanitários próximos ao lago Frei Leandro;
sanitários próximos à Região Amazônica, no Arboreto;
sanitários da lanchonete, no Arboreto;
sanitários no Centro de Visitação;
a lanchonete no parque infantil;
a lanchonete junto ao Centro de Visitantes;
as lojas de suvenires no Centro de Visitantes e junto à
portaria da Rua Jardim Botânico nº 920;
as áreas de atendimento do Centro de Visitantes.;
espaços para venda de mudas e produtos ecológicos no
Centro de Visitação;
outros espaços para alimentação no Centro de
Visitação;

Áreas de apoio aos visitantes
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-

sanitários nas Áreas de Expansão do Arboreto.

RECOMENDAÇÕES
•

Prover as áreas de expansão do Arboreto de áreas de apoio
ao visitante, priorizando-se a alocação de edificações de
menor impacto visual e em áreas periféricas, submetidos à
análise do IPHAN.

•

Criar uma agenda de expansão progressiva do Arboreto,
compatível com o andamento jurídico das desocupações.
Os novos canteiros, aléias e possíveis edificações ou
quiosques nas Áreas de Expansão do Arboreto deverão ter
projeto de linguagem e estética contemporâneas e
submetidos à análise do IPHAN. Deverá ser evitado o falso
histórico e se permitir a leitura adequada pelo visitante dos
espaços do passado e do presente.

•

Implantar mirantes no alto dos morros progressivamente
desocupados, visando a contemplação pelo visitante do
Jardim Botânico dentro de seu território, contribuindo para a
interpretação de sua importância no contexto da cidade.

•

Os agenciamentos paisagísticos e as novas edificações
para criação de espaços de visitação e áreas de apoio aos
visitantes, nas Áreas de Expansão do Arboreto, deverão
considerar um planejamento integrado que evite
superposições de atividades e interferências nos Valores do
Jardim Botânico.

•

O Plano de Manejo das Coleções Vivas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro deverá indicar as diretrizes relativas às
novas coleções vivas a serem alocadas nas Áreas de
Expansão do Arboreto.

RECOMENDAÇÕES
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5. SERVIÇOS URBANOS
RECOMENDAÇÕES GERAIS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

•

Priorizar nas intervenções a adequação dos sistemas de
infra-estrutura para que o Jardim Botânico se apresente
como instituição pública exemplar no tratamento ambiental.

•

Organizar acervos técnicos cadastrais de todos os sistemas
de infra-estrutura existentes e em operação, para permitir
planejar ações e identificar prioridades, com estudos e
detalhamentos adequados.

a. SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA

PROPOSTAS

As propostas para o sistema de abastecimento d’água no Jardim
Botânico, localizadas na Prancha 30, abrangem medidas gerais,
complementares e específicas. O conjunto de ações a serem
executadas constitui a solução de melhoria do sistema,
compreendendo:
-

otimização da capacidade instalada com reformulação
da concepção de instalações existentes e com a
reforma de instalações inadequadas, mal executadas ou
utilizando materiais impróprios;

-

ampliação da capacidade instalada, incluindo a
implantação de rede para atendimento das novas
unidades prediais projetadas ou remanejadas;

-

eliminação de interferências com os demais sistemas
instalados;

-

implantação
individuais;

-

adequação de instalações existentes para interligação
de novas instalações e ampliações;

-

automatização de operações de bombas.

de

sistemas

coletivos,

substituindo

A distribuição espacial da rede física do
Jardim Botânico, caracterizada, em sua grande
maioria, pelo isolamento de edificações e
instalações, induz à elaboração de propostas
independentes para os sistemas de infraestrutura.
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I) Alteração na concepção das instalações
NA REDE INTERNA DO JARDIM BOTÂNICO

•

Revisão da concepção da alimentação de água da área do
Arboreto com a construção de um reservatório elevado, do
tipo castelo d’água, para abastecimento do Bromeliário, do
prédio da Presidência, do Orquidário e demais unidades
previstas para as proximidades em médio prazo.

•

Substituição da tubulação de derivação da Adutora que
alimenta o Arboreto - de PVC para Ferro Galvanizado.

•

Aumento do diâmetro da tubulação de alimentação dos
reservatórios que abastecem as edificações do Arboreto e
do Centro de Visitação.

•

Instalação de ventosas - dispositivos destinados a promover
a retirada de ar de dentro das tubulações, nos ramais de
distribuição e troncos de alimentação, particularmente em
trechos elevados.

•

Substituição da tubulação de distribuição interna de parte do
Arboreto, que deriva do reservatório localizado próximo ao
Cactáreo.

•

Instalação de registros de gaveta nos ramais de alimentação
existentes, instalados no Caminho da Floresta Tropical, com
a finalidade de garantir a manutenção de diferentes trechos
das tubulações de alimentação dos reservatórios.

•

Reformulação das instalações elétricas de bombeamento,
com a colocação de quadro de comando, com botoeiras de
acionamento, relés térmicos, instalação de aterramento e
dispositivos de segurança.

•

Reformulação das instalações hidráulicas na área do parque
infantil, considerando a implantação dos sanitários para
adultos no local, em curto prazo, incluindo a reformulação
da linha e de suas derivações, a construção de caixas de
registros e a proteção mecânica das tubulações aparentes,
entre outras medidas.

•

Cadastramento das instalações do sistema de
abastecimento d´água da área do Arboreto, envolvendo
reservatórios, sub-adutoras, rede de distribuição, registros,
torneiras e outros dispositivos.

A alimentação do reservatório proposto
deverá ser feita pelo mesmo ponto de
derivação atualmente existente, que alimenta o
bairro da Gávea.avaliada em projeto.
A derivação deverá ter sua tubulação no
mesmo diâmetro 1” (25mm), sendo que a
necessidade de aumento do diâmetro do
orifício da tubulação derivação deverá ser
avaliada em projeto.
Sugere-se a substituição por tubulação em
PVC PBA 3’’ (75mm).

Sugere-se a utilização de registros de gaveta
com diâmetro de 2”.
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NA REDE LIGADA À RUA JARDIM BOTÂNICO

•

•

Implantação de estrutura de reservação complementar, para
aliviar o sistema existente no Centro de Visitação,
dimensionado para as necessidades das edificações em
curto, em médio e em longo prazo.
Reformulação das instalações hidráulicas de recalque, com
a instalação adequada de dispositivos indispensáveis, como
registros de gaveta para manutenção e válvulas de
retenção, na cisterna situada ao lado do galpão,
responsável pela alimentação do Centro de Visitantes.

A intervenção deverá envolver a criação de
rede de distribuição interna, excluindo o
sistema as instalações de combate a
incêndios. A independência se justifica pela
demanda de elevados níveis de pressão
necessários à sua operação.

NA REDE LIGADA À RUA PACHECO LEÃO
(trecho junto ao Solar da Imperatriz)

•

Implantação de uma cisterna no Solar da Imperatriz, para
viabilizar a interligação da unidade ao sistema de
abastecimento d´água público, oriundo do Reservatório dos
Macacos.

•

Conclusão das instalações hidráulicas
inacabadas do prédio do Solar da Imperatriz.

•

recentes

e
NA REDE LIGADA À RUA PACHECO LEÃO
(trecho junto ao Centro de Pesquisa)

Reformulação do barrilete de distribuição no reservatório do
Herbário, que apesar de implantado recentemente
apresenta problema com a sua localização, sob o
reservatório, impossibilitando o acesso para operação dos
registros ou qualquer atividade de manutenção.

•

Reformulação das instalações dos reservatórios da Pousada
do Pesquisador, que apresentam impacto visual.

•

Construção de castelo d’água para o conjunto de prédios da
Administração, para garantir aumento na capacidade de
reservação da unidade.

•

Elaboração de projetos de combate a incêndios envolvendo
estudos diferenciados para cada unidade, além da
aprovação pelo Corpo de Bombeiros e pela concessionária
pública de abastecimento d´água.

•

Reformulação dos sistemas de acionamento das instalações
de recalque, com a colocação de dispositivos de controle de
nível de água em reservatórios (automáticos de bóia) em
todas as edificações onde haja bombeamento, como no
conjunto de prédios da Administração, no Museu, na
Residência Pacheco Leão e no prédio da Botânica
Sistemática.

NA REDE LIGADA À RUA MAJOR RUBENS
VAZ

EM TODOS OS RAMAIS DO JARDIM
BOTÂNICO
A alimentação do sistema de combate a
incêndios deverá ser interligada através dos
acessos externos aos logradouros públicos e
definida através de consulta aos órgãos
competentes.
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II) Manutenção e reforma das instalações
REFORMA DAS INSTALAÇÕES

•

Eliminação das travessias aéreas de tubulações sobre o Rio
dos Macacos.

•

Proteção mecânica ou reassentamento de tubulações que
apresentem interferências com outras instalações ou
recobrimentos reduzidos ou nulos (aparentes):
-

eliminando o risco de vazamentos;
reduzindo a possibilidade de danos físicos às
tubulações, como é o caso da tubulação de alimentação
dos galpões próximos ao Centro de Visitantes;
evitando a interferência com a circulação de pedestres,
sobretudo em alguns trechos do Arboreto.

•

Proteção das bombas do sistema de refrigeração do
Herbário, componentes do sistema de circulação das torres
de refrigeração.

•

Recuperação e reformulação de caixas de registro na
entrada de pontos de alimentação, com a implantação de
tampas de concreto armado, para proteção.

•

Substituição de PVC por Ferro Galvanizado na derivação da
Adutora da concessionária pública, localizada nos fundos do
Clube Caxinguelê.

•

Remoção de instalações inativas e abandonadas, como
tubulações metálicas, ao longo do Caminho da Floresta
Tropical.

•

Implantação de registros em cavaletes, associados à
instalação de hidrômetros, em algumas unidades.
MANUTENÇÃO

•

Limpeza, desinfecção semestral e análise periódica da
qualidade da água dos reservatórios (coletivos ou
individuais), de acordo com exigências do órgão regulador
competente.

•

Limpeza de caixas de registro na entrada de pontos de
alimentação, para proteção.

•

Eliminação de interferências, como raízes de plantas, tal
como no caso de crescimento dentro de caixas de registro,
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com o monitoramento de técnicos especializados em
botânica para identificar melhor procedimento e evitar danos
à espécie.

b. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROPOSTAS

As propostas para o sistema de esgotamento sanitário no
Jardim Botânico, localizadas na Prancha 31, abrangem medidas
gerais e específicas. O conjunto de ações a serem executadas
compreende:
-

recuperação de estruturas existentes;

-

eliminação do lançamento de efluentes com produtos
químicos de uso laboratorial;

-

reformulação da metodologia de tratamento de efluentes
dos sanitários públicos existentes;

-

eliminação de interferências com os demais sistemas
instalados;

-

adequação de instalações existentes para interligação
das novas instalações e ampliações.

I) Alteração na concepção das instalações
•

Implantação de caixas de inspeção precedendo todos os
pontos de interligações de instalações sanitárias, seja nas
unidades com redes coletoras internas ou com redes
coletoras públicas.

•

Instalação de caixas de retenção de sólidos, dotadas de
dispositivo de gradeamento, executadas de acordo com o
padrão estabelecido pela concessionária pública, antes de
cada ponto de interligação das redes coletoras instaladas
dentro do Jardim Botânico com o sistema coletor público
nos principais logradouros públicos.

•

Instalação de caixas de passagem ou poços de visita em
todos os pontos de mudança de direção, pontos de
interligação de ramais coletores e pontos de aumento do
diâmetro de redes coletoras, entre outros.

EM TODOS OS SETORES DO JARDIM
BOTÂNICO
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•

Cadastramento completo das instalações, mediante a
realização de serviços topográficos, envolvendo
levantamento altimétrico das redes coletoras de esgotos
sanitários no interior do Jardim Botânico.
NO ARBORETO

•

•

Reformulação das instalações sanitárias, em termos de
destinação final dos efluentes, de todos os sanitários
instalados no Arboreto, inclusive no prédio do NEA.
Reformulação de instalações sanitárias do Centro de
Pesquisa, devido à presença de atividades eminentemente
poluidoras, como as do Laboratório de Sementes, que gera
efluentes com elevada carga orgânica associada à
raspagem e lavagem de sementes, para remoção das
cascas, e as do Laboratório de Botânica Estrutural, que
produz efluente com elevada carga química, associada aos
processos de revelação de fotografias.

•

Desativação da fossa instalada no prédio da Presidência
interligando as instalações sanitárias direto na rede coletora
pública.

•

Implantação de instalações sanitárias adequadas no prédio
do Cactáreo, envolvendo colocação de caixa de gordura,
rede coletora, caixas de passagem e de inspeção.

•

Sugestão para os sanitários junto ao Rio dos
Macacos: instalação de fossas, filtros, malha
de infiltração subsuperficial e destinação final
de efluente sanitário tratado para o Rio dos
Macacos.
Sugestão para os sanitários junto ao Lago Frei
Leandro: substituição das instalações
existentes por um conjunto fossa, filtro e
sumidouro.
Sugestão para os sanitários do prédio do NEA
e para a lanchonete e os sanitários do parque
infantil:
substituição
das
instalações
existentes por um conjunto fossa, filtro e
sumidouro.

NO CENTRO DE VISITANTES

Desenvolvimento de estudos para o esgotamento sanitário
nas áreas para as quais está previsto um aumento das
atividades e edificações, como será o caso do Centro de
Visitação, envolvendo inúmeras mudanças operacionais no
local.
NO CENTRO DE PESQUISA

•

Reformulação de instalações sanitárias do Centro de
Pesquisa, incluindo mudanças nas instalações de redes
coletoras e caixas de passagem e inspeção, interligando o
prédio da Botânica Sistemática à rede coletora pública da
Rua Pacheco Leão e a desativação de caixa coletora
existente.

Atenção à necessária operação de
esgotamento da caixa coletora existente, que
exige uma cuidadosa operação antes de sua
demolição.
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II) Manutenção e reformas nas instalações
•

Eliminação dos trechos de tubulações coletoras aparentes,
mediante aumento do recobrimento mínimo ou proteção
mecânica, tal como ocorre nos fundos do prédio da Botânica
Sistemática.

•

Recuperação de caixas coletoras instaladas dentro Jardim
Botânico.

•

Eliminação de pontos de riscos à circulação de pedestres
constituídos por buracos abertos na tampa da caixa coletora
de esgotos sanitários.

c. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

PROPOSTAS

As propostas para o sistema de drenagem pluvial no Jardim
Botânico, localizadas na Prancha 32, abrangem medidas gerais
e específicas. O conjunto de ações a serem executadas
compreende:
-

intervenções de caráter emergencial associada a fatores
de risco localizados;

-

recuperação de instalações existentes;

-

eliminação de interferências com os demais sistemas
instalados;

-

reformulação de instalações existentes devido ao
remanejamento de algumas unidades;

-

adequação de instalações existentes para interligação
de novas instalações e ampliações;

-

articulação com órgãos locais responsáveis pela
drenagem urbana, para implementação de estudos e
projetos já elaborados, voltados à redução de
problemas associados com transbordamentos do Rio
dos Macacos.

-

articulação com a concessionária de água e esgotos
para eliminação total de efluentes sanitários do Rio dos
Macacos e de seus contribuintes, como o Riacho
Iglesias, Andaime Pequeno, Xaxim e outros.

O órgão atualmente responsável pela
drenagem urbana no Rio de Janeiro é a
Fundação RioÁguas, subordinada à Secretaria
Municipal de Obras da Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro.
Cabe registrar a importância da articulação
com os órgãos envolvidos com o
planejamento da cidade e com propostas de
intervenções urbanísticas no Jardim Botânico
e Gávea, com a finalidade de combater as
enchentes
nas
áreas
de
entorno,
características do local.

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

I) Alteração na concepção das instalações
•

•

Eliminação de lançamentos de produtos químicos em
galerias pluviais através de caixas de ralo, com tratamento
adequado dos efluentes contendo querosene, óleo e
gasolina, entre outros produtos.

NO CENTRO DE VISITANTES

Eliminação de pontos de lançamentos pluviais sobre
espaços de circulação, mediante a reformulação das
instalações existentes de drenagem nos telhados dos
seguintes prédios:
-

•

EM TODOS OS SETORES DO JARDIM
BOTÂNICO

Museu Botânico;
atual Biblioteca;
Residência Pacheco Leão;
galpões;
prédio do Patrimônio.

Eliminação de áreas de empoçamento na via principal em
frente à Residência Pacheco Leão, através de uma análise
do sistema radicular das árvores existentes para verificar a
possibilidade de implantação de meio-fio, sarjeta (no lado
direito da via), sarjetão (no lado esquerdo da via), poços e
caixas de visita, caixas e baterias de ralo, a serem
interligados na galeria pluvial já existente.

•

Eliminação de áreas de empoçamento nas áreas atrás do
prédio da atual Biblioteca, no final da Aléia Antônio Gomes,
em ponto baixo de acumulação de descargas pluviais,
mediante implantação de dispositivos de captação de
escoamento superficiais, destinando as descargas para
galerias instaladas na via de circulação, em pontos
localizados à montante do trecho de acumulação.

•

Eliminação de processos erosivos em torno da Residência
Pacheco Leão, nos espaços de circulação de pedestres,
por meio da instalação dos dispositivos para drenagem
pluvial para o telhado do prédio e da execução de reaterros
localizados.

•

Eliminação de interferências com o sistema de esgotamento
sanitário, tal como acontece com a caixa de ralo de
drenagem pluvial instalada na frente do prédio da
Prefeitura.

A solução deverá observar a presença de
vagas de estacionamento e portões de acesso,
garantindo a circulação de veículos e
pedestres, e alternativas para a transição entre
pavimentos diferentes, terra e asfalto.
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•

Melhoria das condições de drenagem do terreno em torno
do Museu, aproveitando das reformas previstas para o
prédio.
NOS SETORES JUNTO À RUA MAJOR
RUBENS VAZ

•

Reformulação do sistema de drenagem pluvial do prédio da
Administração, em médio prazo, com projeto específico que
redefina concepção, dimensões e traçados dos dispositivos
componentes do sistema.

•

Eliminação de lançamentos de descargas pluviais sobre
espaços de circulação, provenientes das coberturas de
edificações, em curto prazo, tal como ocorre no caso do
prédio da Administração e da Pousada do Pesquisador.

•

Melhorias da drenagem na via de circulação na vila da Rua
Major Rubens Vaz nº 64, que deverá ser mantida em curto
e em médio prazo, com a implantação em diferentes pontos
de dispositivos de captação de escoamentos superficiais
acumulados sobre a via.

•

Redução das áreas de empoçamento nas Aléias, tal como
ocorre em área adjacente ao Lago do Pescador, mediante
modificações no caimento de alguns trechos das vias,
buscando eliminar pontos baixos, com suaves correções
altimétricas mediante execução de aterros localizados.

•

Eliminação das interferências com o sistema de
abastecimento d´água, tal como linhas adutoras ou linhas
de distribuição, em diversos trechos das Aléias do Arboreto.

•

Eliminação das interferências com o sistema de irrigação e
alimentação dos Lagos em diferentes pontos das Aléias do
Arboreto.

•

Reformulação das condições de lançamento de descargas
provenientes de pequeno canal no Arboreto e do córrego
próximo ao Orquidáreo, com altura em torno de 1,00m,
causando erosões pontuais na calha do Rio dos Macacos,
em locais situados próximos da ponte da Aléia John Wills.

•

Revisão das condições de lançamentos de tubulação
extravasora do canal de alimentação dos lagos, sem
amortecimento.

NO ARBORETO

Sugere-se a implantação de pequeno trecho
da galeria em escada hidráulica ou construção
de estruturas de lançamento com anteparos
de concreto, para dissipar parte da energia.
Sugere-se a recuperação do leito no local da
erosão e a implantação de nichos de pedrasde-mão, funcionando como dissipadores de
energia (rip-rap).
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•

Redimensionamento da canaleta instalada junto à encosta,
próxima ao Lago Frei Leandro, às margens da Aléia Alberto
Loefgren, de forma a reduzir o empoçamento no local.

•

Melhoria da drenagem da Aléia Pacheco Leão, com
implantação de canaleta no lado esquerdo da via (com
sentido orientado para o Rio dos Macacos), que apresenta
sinais de processo erosivo superficial do leito em terra.

•

Eliminação de áreas de empoçamento no Cactáreo e na
Aléia Pedro Gordilho através da reformulação das
instalações existentes e da implantação de novos
dispositivos, baseados em estudos com a análise das
dimensões necessárias para canaletas, galerias, caixas de
areia etc.

•

Eliminação da acumulação de descargas pluviais atrás do
prédio da Botânica Sistemática e também ao redor do novo
edifício do Herbáreo, mediante conjunto de ações
envolvendo:
-

conclusão de serviços de aterro de áreas vazias;

-

implantação de dispositivos de captação de águas
pluviais;

-

ampliação das redes coletoras em galerias orientando
os deflúvios para o sistema coletor da Rua Pacheco
Leão.

II) Manutenção e reformas nas instalações
•

Recuperação de trecho de canaleta com parede em
avançado estado de deteriorização, com perigo de queda
eminente, na Aléia Custódio Serrão, próximo do busto de
Dom João VI.

•

Recuperação de trechos de paredes do canal do Rio dos
Macacos, sobretudo em trecho próximo da Aléia John Wills,
descalçadas devido a processos erosivos desenvolvidos em
períodos de ocorrência de precipitações pluviais muito
intensas.

•

Recuperação ou instalação de tampas de concreto armado
no Arboreto, evitando riscos à circulação.

A sugestão envolve também a mudança do
caimento transversal da via, atualmente duplo,
modificando-o para caimento em sentido
único, da canaleta e a instalação de caixa de
areia antes da travessia da Aléia Alexandre
Brade, em galeria circular pré- moldada, de
concreto, com diâmetro estimativo de 300mm.

REFORMAS NAS INSTALAÇÕES
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•

Instalação de caixas de areia (retenção de sedimentos)
antes de cada trecho de travessia de Aléias, garantindo a
retenção de uma fração dos sólidos carreados com as
chuvas para dentro dos trechos em galerias circulares ou
retangulares, enterradas.

•

Instalação e recuperação de saídas d’água nas Aléias,
visando a melhoria da captação de escoamentos
superficiais no Arboreto e a redução de acúmulos,
especialmente em pontos de articulação de vias com pontes
sobre o Rio dos Macacos e sobre canais.

•

Eliminação de acúmulos inadequados de água em
canaletas, mediante combinação de ações, tais como
correção de caimento do fundo, remoção de pequenos
volumes assoreados, elevação de alguns trechos,
desobstruções de travessias e redirecionamento de
descargas.

•

Recuperação localizada de meio-fios de pedra nas Aléias do
Arboreto.

•

Eliminação de trechos de estrangulamentos de dispositivos,
tal como ocorre em pontos de transição de canaletas
abertas, em trechos de travessias sob vias, no Solar da
Imperatriz.

Apesar de atividade regular da equipe de
manutenção do Jardim Botânico, pequenas
ocorrências são detectadas, como no caso da
Aléia Kuhlmann, especificamente no trecho
entre as Aléias Serpa Brandão e Frei Leandro.

MANUTENÇÃO

•

Manutenção do sistema coletor público, envolvendo
remoção de sedimentos acumulados em caixas de areia e
limpeza de galerias e de caixas de ralo.

•

Desobstrução de caixas de ralo assoreadas parcialmente,
tal como ocorre no caso do dispositivo instalado junto ao
Centro de Visitantes, ao lado do Jardim do Lago das
Tartarugas.

•

Desentupimento de dispositivos de drenagem no acesso da
Rua Jardim Botânico nº 1.008.

•

Limpeza de trechos do Rio dos Macacos, removendo
acúmulos de material de constituição argilo-arenosa, em
caixas de areia existentes e em trechos curvos, que
favorecem a sedimentação.

•

Limpeza de trechos do Rio dos Macacos, removendo
plantas crescidas nas paredes e nos fundos.
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•

Limpeza e desobstrução de tubulações assoreadas com
material argilo-arenoso das instalações de drenagem do
prédio do NEA.

•

Remoção de vegetação de canaletas.

d. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS LAGOS
RECOMENDAÇÃO GERAL
•

RECOMENDAÇÃO GERAL

Em longo prazo, reformulação do sistema de irrigação no
Arboreto – ver Prancha 33 - a partir do cadastramento das
instalações de abastecimento de água, envolvendo traçado
dos canais, diâmetros da tubulação, registros, com ou sem
caixas e outros dispositivos.

PROPOSTAS

PROPOSTAS

I) Alteração da concepção
NOS ARREDORES DO AQUEDUTO

•

Melhorias no trecho do Aqueduto que passa atrás do clube
Caxinguelê, restituindo as suas condições originais de
escoamento em canaleta semicircular.

•

Reformulação e melhoria da estrutura de captação que
alimenta o Aqueduto, incluindo:
-

colocação de gradeamento para acumulação de sólidos
na caixa coletora instalada na calha do Riacho Iglesias;

-

aumento da altura da estrutura, o que melhoraria o
desempenho da tubulação que atua como orifício em
trecho à jusante da caixa coletora, em travessia da
Estrada da Borda do Mato;

-

reconstrução da caixa coletora para alimentação do
Cactáreo, do Lago das Tartarugas e do Lago situado ao
lado da Residência Pacheco Leão, com maior
profundidade;

-

remoção e reassentamento das tubulações, mais
profundas e com caimento constante, eliminando pontos
altos.
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•

Análise da qualidade da água do Riacho Iglesias, no ponto
da captação, localizado na Estrada da Borda do Mato.

•

Garantia de proteção das instalações existentes, com o uso
de recobrimento mínimo ou de proteção mecânica das
tubulações, das redes de distribuição que alimentam as
inúmeras torneiras destinadas à rega de plantas.

•

Eliminação de pontos de acúmulo de água parada, tal como
no caso dos pequenos reservatórios que eram destinados à
acumulação de água para rega com uso de regadores de
mão.

•

Reformulação da estrutura de derivação em canal de
alimentação de lagos, tal como no caso do canal situado na
Aléia Freire Alemão.

•

Reformulação das instalações de distribuição de água para
irrigação do Cactáreo.

•

Reformulação da estrutura do vertedouro do Lago Frei
Leandro, onde acumulam muitas folhas, obstruindo
parcialmente a seção da estrutura, que destina as
descargas para o canal extravasor, responsável pela
alimentação do Lago Japonês e do Lago do Pescador.

•

Estabilização das margens de canal de alimentação do Lago
do Pescador, que apresentam sucessivos processos de
instabilidade, através de escorregamentos dos taludes das
bordas do canal, ocasionando conseqüente assoreamento.

•

Reformulação das instalações de distribuição de água para
irrigação do Lago das Tartarugas e do Lago situado ao lado
da Residência Pacheco Leão.

NO ARBORETO

O uso dos regadores foi abolido, porém
permaneceram as caixas em alvenaria, sendo
potenciais depósitos de larvas de mosquitos.
Como alternativas ao combate sistemático à
proliferação de larvas, sugere-se:
1.
2.
3.

introdução de alevinos de algumas
espécies de peixes;
uso de produtos (biocidas);
destruição das caixas abertas
(enterradas e inúteis, atualmente).

A proposta é criar uma estrutura hidráulica
que disponha de dispositivo de gradeamento,
em formato que permita fácil acesso para
limpeza e manutenção, com placa de
vertedouro móvel.
Sugere-se duplicar as estruturas de descarga
do Lago para garantir a alimentação contínua
dos lagos durante atividades de manutenção.
A canalização das margens poderia ser feita
utilizando muro de peso, em pedra
argamassada, semelhante a diversos locais do
Jardim Botânico.

II) Manutenção e reformas nas instalações
REFORMAS

•

Recuperação de alguns trechos do Aqueduto, com
eliminação de vazamentos pelo acúmulo de descargas, que
provoca empoçamentos em locais de circulação, como em
diferentes pontos do Caminho da Floresta.

•

Recuperação de paredes do Aqueduto, com perda de
pedras constituintes, argamassadas, em diversos trechos do
Caminho da Floresta.
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•

Recuperação de Tanque de Ninféias no Cactáreo, que
apresentando suave declividade longitudinal ocasiona
transbordamentos e acúmulos localizados.

•

Melhorias na captação de alimentação da 2ª cascata,
instalada no Aqueduto.

•

Melhorias nas instalações de bombeamento utilizadas para
irrigação dentro do atual prédio do NEA.

•

Recuperação dos canais de interligação de lagos (vasos
comunicantes), com perda de pedras constituintes das
paredes.

e. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a NBR 10.004 da ABNT, lixo é todo resíduo
sólido ou semi-sólido resultante das atividades da comunidade,
de origem: domiciliar, hospitalar, comercial, de serviços, de
varrição e industrial. Pela norma citada, os resíduos sólidos
estão enquadrados em três classes:
Resíduos Sólidos Classe I

Classe I são os resíduos sólidos perigosos, em função de suas
características físicas, químicas ou infecto-contagiosas,
podendo apresentar riscos à saúde pública ou ao meio
ambiente, ou ainda os inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos
ou patogênicos.
Estes tipos de resíduos normalmente são gerados em
estabelecimentos industriais, de serviços de saúde e
assemelhados.
Resíduos Sólidos Classe II

Classe II são os resíduos sólidos não inertes, que não se
enquadram nas classes I e III, e que podem ser combustíveis,
biodegradáveis ou solúveis em água.
Nesta classe enquadra-se o lixo domiciliar que possui cerca de
50% de matéria orgânica em sua composição gravimétrica e é
gerado nas residências em geral, estabelecimentos de serviços,
comércio, indústrias, serviços de saúde e assemelhados.
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Classe III são os resíduos sólidos inertes que não apresentam
quaisquer de seus constituintes solubilizados em concentrações
superiores aos padrões de potabilidade da água.

Resíduos Sólidos Classe III

Este tipo de resíduo normalmente é originado nas vias públicas,
resultantes dos serviços de manutenção da limpeza e
conservação dos logradouros, constituindo-se, basicamente, de
terra, entulhos de obras, papéis, folhagens, galhadas etc.
O Jardim Botânico é um grande gerador de resíduos sólidos
classe III, também chamados resíduos “verdes”, derivados das
atividades de podas, galhadas, capinas, manutenção
paisagística, rejeitos e excedentes da atividade de
processamento de resíduos, entre outros.

TIPOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS
PELO JARDIM BOTÂNICO

Os resíduos “verdes” são, atualmente, dispostos em áreas
específicas dentro do próprio Jardim Botânico, não sendo
encaminhados para descarte final (aterro sanitário).
O Jardim Botânico, como grande gerador de resíduos “verdes”,
enfrenta sérios problemas quanto ao armazenamento e à
destinação final dos mesmos. Os resíduos provenientes das
atividades de podas e galhadas são, em pequena parte,
triturados, sendo a grande maioria apenas estocada, ficando à
espera de um destino final.
Outros resíduos sólidos gerados dentro do Jardim Botânico
podem ser considerados como lixo de Classe II.
RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O PROCESSAMENTO
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
•

Adotar solução própria para uma destinação final
ambientalmente adequada para o processamento dos
resíduos “verdes”, que permita:
-

•

servir de exemplo em relação ao trato de questões
relativas à preservação do meio ambiente pelo Jardim
Botânico, podendo ser utilizada para educação
ambiental;
representar uma diminuição dos custos de destinação
final.

Adotar um sistema interno de disposição e coleta seletiva,
objetivando a separação de resíduos secos e resíduos
úmidos.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
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•

Os resíduos úmidos, compostos basicamente por lixo
orgânico, deverão ser normalmente coletados pela
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB e
encaminhados para o aterro sanitário municipal.

•

Articulação com as muitas cooperativas de catadores de
papéis, plásticos, latas e vidros, para sua colaboração na
retirada dos resíduos secos acumulados.

•

Descarte dos resíduos brutos que não sejam processados
na compostagem através de venda ou doação – ver
Prancha 34.

PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS VERDES

PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS
“VERDES”

Propostas
•

Implantação de uma unidade de trituração de resíduos
“verdes”, bem como de uma unidade de compostagem dos
mesmos, localizada na Prancha 35, no sentido de promover
o beneficiamento e a disposição adequada das galhadas e
demais resíduos das atividades de poda.

•

Implantação de um depósito para disposição dos resíduos
brutos que ultrapasse o volume máximo de processamento
diário de compostagem.

O processamento dos resíduos “verdes” na
unidade de trituração o transformará em um
composto apto a ser incorporado aos solos
com carência de matéria orgânica para o
plantio das coleções vivas e o tratamento
paisagístico.
O processamento dos resíduos derivados das
atividades de podas e galhadas se limitará à
capacidade diária dos equipamentos.

Recomendações
•

Utilização de uma área para compostagem que permita
ampla vida útil da unidade de disposição final.

•

Comercialização do excedente de composto orgânico
produzido.

•

Articulação com a COMLURB para que os resíduos “verdes”
atualmente estocados sejam retirados e encaminhados ao
aterro sanitário municipal, bem como os rejeitos e
excedentes derivados de atividade futura de
processamento.

f. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RECOMENDAÇÕES
•

Articulação com o órgão municipal responsável pela
iluminação dos logradouros públicos para implementação de

RECOMENDAÇÕES GERAIS
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convênio visando a elaboração de um projeto de iluminação
do Jardim Botânico, observando os seguintes princípios:

•

-

conservação da energia;

-

proteção das coleções vivas ex situ e in situ;

-

respeito ao bem tombado.

O convênio com o órgão responsável pela
iluminação pública garante uma parceria com
o Jardim Botânico para elaboração do projeto
de iluminação, execução das obras e
manutenção das instalações implantadas.

Adoção dos princípios da eficiência energética nas
edificações e nos sistemas de ar condicionado e iluminação,
segundo as orientações do Programa Nacional de
Conservação de Energia EléTrica – PROCEL.
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS

•

Em atendimento aos princípios da conservação de energia
elétrica, possíveis novas edificações do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro devem seguir os padrões de conforto
ambiental e de arquitetura bioclimática.

•

No sistema de iluminação interna dos edifícios, sempre que
possível, deverão ser usadas luminárias mais eficientes
(retrofit) e setorizar os circuitos de iluminação,
particularmente no Solar da Imperatriz, desde que não haja
empecilho de qualquer ordem – canalizações, raízes de
plantas, etc.

•

Transformar a rede aérea de distribuição de energia elétrica
em rede subterrânea, observando o sistema radicular das
espécies vegetais e outros possíveis impecilhos, como
canalizações em uso ou desativadas, sob orientação de
técnico botânico do Instituto.

•

Substituir as lâmpadas atualmente utilizadas no
posteamento por outras, de alta eficiência luminosa e,
preferencialmente, com proteção que favoreça a
conservação das espécies vegetais.

•

Evitar a iluminação de prédios e ambiências que possam
interferir no Arboreto.

•

Evitar iluminação no piso nos espaços de visitação com
maior afluência de público, para segurança dos visitantes.

Distribuição de energia

Iluminação pública

Alternativas
ambientais:
-

para

minimizar

impactos

lâmpada com filtro anti-ultravioleta
lâmpada VS livre de mercúrio
lâmpada metálica com proteção de
ultravioleta
tecnologia LED
iluminação no piso

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

g. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
RECOMENDAÇÕES
•

Implantar central telefônica que favoreça a comunicação
interna entre todos os setores do Jardim Botânico.

•

Instalar mesa telefônica que possa fazer a triagem das
ligações externas para informações recebidas no Jardim
Botânico.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
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6. ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR
a. SITUAÇÃO ATUAL
O Jardim Botânico abriga, desde sua fundação, casas que foram
construídas ao longo do tempo para servir de moradia aos seus
funcionários, medida que se justificava por tratar-se, à época, de
área de difícil acesso e distante da cidade. Há que assinalar,
que, mesmo informalmente, em todas as áreas, a construção de
muitas das casas hoje irregulares, foi autorizada por órgãos que
administraram o Jardim Botânico no passado. Este fato aponta
para a necessidade de um estudo específico dos conjuntos
edificados, inclusive no que se refere ao seu potencial
arqueológico, pois independente de sua ocupação atual, podem
ser consideradas testemunhos históricos e vir a mostrar a
trajetória dos ocupantes aos dias atuais.
Com a cessão de áreas do Jardim Botânico, tanto para
empresas governamentais quanto para particulares, origina-se o
problema da ocupação irregular de áreas consideráveis que
ameaçam sua integridade física e o equilíbrio natural no seu
território. A instalação de empresas na área do Jardim Botânico
tem como uma das conseqüências a possível invasão de áreas
desocupadas de maior fragilidade ambiental, cuja expansão e
adensamento tem sido facilitados pelo uso das vias de acesso
implantadas.
Atualmente, estima-se que existam cerca de 680 domicílios
correspondentes a ocupações irregulares na área do Jardim
Botânico. O processo de ocupação irregular e conseqüente
degradação do meio ambiente, desde pelo menos 1999, quando
foi realizado o trabalho de atualização do diagnóstico do Uso do
Solo do JBRJ, encontra-se relativamente controlado. Atribui-se a
pouca alteração no número de ocupações irregulares ao
controle rigoroso feito atualmente em relação à construção
irregular em áreas do Jardim Botânico.
Por outro lado, é possível verificar a situação bastante comum
de encontrarem-se duas, três e até mesmo quatro famílias
ocupando o mesmo domicílio, em um mesmo endereço,
constatando-se assim a realidade do aumento da quantidade de
pessoas habitando uma mesma residência.
A reintegração da posse para o Jardim Botânico de alguns
imóveis, por via judicial e administrativa, vem ocorrendo,
lentamente. De início, ocorreram ações judiciais individuais
contra as ocupações irregulares que se situavam em áreas de

ORIGENS DAS OCUPAÇÕES
Moradia para os funcionários

Cessão de áreas

NÚMERO ESTIMADO DE OCUPAÇÕES
IRREGULARES E CONTROLE DO SEU
CRESCIMENTO

AÇÕES JUDICIAIS
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confluência da circulação, provocando a estagnação do
crescimento do Jardim Botânico, correspondentes às fraldas do
Morro e às margens do Rio dos Macacos. Existem hoje, em
andamento, 236 ações de reintegração de posse propostas
contra os imóveis que ocupam irregularmente o Jardim
Botânico. Foram também empreendidas ações coletivamente
contra todos os ocupantes dos imóveis que ocupam a área do
Jardim Botânico, além de ter sido feito o pedido de abertura de
inquérito civil ao Ministério Público, desde janeiro de 2002, no
entendimento de que o Jardim Botânico é uma área de interesse
difuso, devendo ser executada uma ação civil pública, e de
maneira que o Estado e o Município sejam chamados a
participar da discussão.
Todas as ocupações irregulares trazem, de certa forma,
impactos negativos ao Jardim Botânico. O Rio dos Macacos é
um dos grandes prejudicados pela presença das ocupações
irregulares. As ocupações irregulares existentes geram diversos
problemas, entre os quais destacam-se:
-

a crescente deterioração da área devido ao constante
crescimento das ocupações irregulares em décadas
passadas;

-

o obstáculo à expansão do Arboreto, bem como de
áreas administrativas e de serviços;

-

a dificuldade na interligação dos setores do Jardim
Botânico;

-

a poluição do Rio dos Macacos por resíduos líquidos e
sólidos;

-

os gastos excedentes com a segurança do Jardim
Botânico;

-

o risco de desmatamentos no habitat natural;

-

a prática de atividades potencialmente poluidoras, sem
autorização ou fiscalização;

-

a ameaça para a fauna silvestre com a criação de
animais domésticos.

Cabe salientar que esses fatores são interdependentes, agindo
de forma sistêmica e sinérgica, não podendo ser, portanto,
considerados isoladamente.

IMPACTOS AMBIENTAIS
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b. IDENTIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS DE OCUPAÇÃO
IRREGULAR
As ocupações irregulares no Jardim Botânico podem ser
divididas em conjuntos de edificações, mapeados na Prancha
36, pela variação no número de domicílios e terrenos, pela sua
localização e pelos impactos causados no Jardim Botânico. São
eles:
Área I – Conjunto do Arboreto
São ocupações irregulares que interferem diretamente no
Arboreto, seja por se implantarem nos seus limites ou
imediatamente contíguas.
São elas:
a) duas casas com acesso, respectivamente, pela Rua
Pacheco Leão nº 623 e nº 915, situadas no Arboreto;
b) cerca de três domicílios situados em um mesmo terreno
com acesso pela Rua Nelson Tinoco, situados atrás do
elevado do Bromeliário.
c) uma casa situada entre o Arboreto e atual prédio do
Laboratório de Sementes.
Área II – Complexo Major Rubens Vaz
O Complexo da Rua Major Rubens Vaz pode ser subdividido
em:
Sub-área 1 – São as ocupações irregulares situadas nas áreas
adjacentes e no próprio Centro de Visitação.
São elas:
a) cerca de 12 domicílios situados em sete terrenos com
acesso pela Rua Jardim Botânico nº 1.008.
Sub-área 2 – São as ocupações irregulares situadas na Rua
Major Rubens Vaz.
São elas:
a) cerca de 26 domicílios situados em 20 terrenos na Vila
da Rua Major Rubens Vaz nº 64;
b) casa com acesso pela Rua Major Rubens Vaz nº 102.
Sub-área 3 – São as ocupações irregulares situadas na Vila da
Rua Jardim Botânico nº 1.024, entre os imóveis da EMBRAPA e
do Tribunal Regional Eleitoral.
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São elas:
a) cerca de 18 domicílios situados em 15 terrenos na Vila
da Rua Jardim Botânico nº 1.024.
Sub-área 4 – Área ocupada pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Área III – Conjunto do Morro da Tiririca
São as ocupações irregulares situadas na Ladeira da Rua Major
Rubens Vaz nº 122, no Morro da Tiririca.
São elas:
a) 25 domicílios situados em 21 terrenos.
Área IV – Complexo do Caxinguelê
São as ocupações irregulares situadas na área entre o Arboreto
e o conjunto formado pelo SERPRO e a subestação da LIGHT e
entre os Remanescentes Florestais da Mata Atlântica e a Rua
Pacheco Leão.
O Complexo do Caxinguelê é dividido nas seguintes sub-áreas:
Sub-área 1 – Ocupações irregulares lindeiras à Rua Pacheco
Leão.
São elas:
a) cerca de 23 domicílios situados em 20 terrenos na Rua
Pacheco Leão do nº 1.041 ao nº 1.319.
b) cerca de 8 domicílios situados na Rua Pacheco Leão do
nº 1.423 ao nº 1.539.
Sub-área 2 – Ocupações irregulares situadas na Rua Pacheco
Leão do nº 987 ao nº 1.041, inclusive a Vila da Rua Pacheco
Leão nº 1.011.
São elas:
a) cerca de 14 domicílios em sete terrenos.
Sub-área 3 – Ocupações irregulares do Núcleo Residencial do
Caxinguelê, com acesso pela Rua Pacheco Leão nº 1.235.
São elas:
a) cerca de 21 domicílios situados em 18 terrenos na
Travessa Nelson Tinoco e de 11 domicílios na Rua
Liberato Barroso.
Sub-área 4 – Ocupações irregulares da Ladeira do Caxinguelê
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São elas:
a) cerca de 38 domicílios situados em 21 terrenos na Rua
João Evangelista da Rosa e cerca de 10 domicílios na
Rua Vicente Matheus.
Sub-área 5 – Ocupações irregulares situadas no lado par da via
de acesso ao SERPRO
São elas:
a) cerca de 31 domicílios em 21 terrenos ao longo da
Estrada do Grotão, com acesso pela Rua Pacheco Leão
nº 1.235.
Sub-área 6 – Ocupações irregulares situadas na área da Escola
Municipal Júlia Kubitscheck e contíguas a esta.
São elas:
a) cerca de 26 domicílios situados em 14 terrenos, com
acesso pela Rua Pacheco Leão.
b) Escola Municipal Júlia Kubitscheck.
Sub-área 7 – Ocupações irregulares situadas nas áreas
próximas ao Aqueduto da Levada
São elas:
a) duas casas situadas na Rua Pedro Marins.
Sub-área 8 – Clube Caxinguelê
Área V – Conjunto SERPRO/ Grotão
São as ocupações irregulares situadas na área atrás do
SERPRO, no grotão formado pelas encostas do Morro da
Margarida.
O Conjunto SERPRO/ Grotão é dividido nas seguintes subáreas:
Sub-área 1 – Ocupações irregulares situadas na área mais
próxima ao SERPRO.
São elas:
a) cerca de 63 domicílios em 34 terrenos situados na
Estrada do Grotão, com acesso pela Rua Pacheco Leão
nº 1.235.
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Sub-área 2 – Ocupações irregulares situadas na área
propriamente dita do grotão e nas franjas do Morro da
Margarida.
São elas:
a) cerca de 9 domicílios em 8 terrenos situados na Estrada
do Grotão, com acesso pela Rua Pacheco Leão nº
1.235.
Área VI – Complexo Solar/ Horto
São as ocupações irregulares situadas nas áreas de entorno do
Solar da Imperatriz e do Horto Florestal.
O Complexo Solar/ Horto é dividido nas seguintes sub-áreas:
Sub-área 1 – Ocupações irregulares situadas na área de grotão
cujo acesso se dá por via confluente com a Rua Pacheco Leão.
São elas:
a) cerca de 36 domicílios situados na Rua Pacheco Leão
do nº 1.881 ao nº 1.885.
Sub-área 2 – Ocupações irregulares lindeiras à Rua Pacheco
Leão, próximas ao Horto Florestal.
São elas:
a) cerca de 38 domicílios situados na Rua Pacheco Leão
do nº 1.925 ao nº 1.945.
Sub-área 3 – Ocupações irregulares situadas na margem direita
do Rio dos Macacos, entre a Rua Pacheco Leão e a subestação da LIGHT.
São elas:
a) cerca de 7 domicílios situados em 5 terrenos na Rua
Pacheco Leão do nº 1.551 ao nº1.581.
Sub-área 4 – Ocupações irregulares situadas nas franjas do
Morro, entre os Remanescentes Florestais da Mata Atlântica e o
Horto Florestal.
São elas:
a) cerca de 11 domicílios com acesso pela Rua Pacheco
Leão nº 2.040.
Sub-área 5 – Ocupações irregulares situadas na área de
entorno do Solar da Imperatriz.
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São elas:
a) cerca de 9 domicílios com acesso pela Rua Pacheco
Leão nº 2.040.
b) cerca de 33 domicílios com acesso pela Rua Pacheco
Leão nº 2.040.
c) cerca de 6 domicílios com acesso pela Rua Pacheco
Leão nº 2.040.
c. CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS NAS ÁREAS
IRREGULARES
É possível identificar impactos ambientais de natureza diversa
provocados pelas ocupações irregulares no Jardim Botânico.
Consideram-se impactos provocados pelas ocupações
irregulares, em um grau decrescente:
Impacto 1
-

Localização em terrenos de fragilidade ambiental, nas
encostas ou na faixa de proteção dos cursos d’água.

-

Localização nos Remanescentes Florestais de Mata
Atlântica.

-

Dificuldade ou inadequação
saneamento básico.

-

Justaposição ou interferência direta nos Valores
Naturais, Paisagísticos, Científicos e Histórico-Culturais.

-

Situação que ponha em risco a segurança do Jardim
Botânico.

dos

serviços

de

Impacto 2
-

Localização em áreas imprescindíveis à realização de
atividades atuais do Jardim Botânico.

-

Situação que dificulte a acessibilidade aos setores do
Jardim Botânico.

Impacto 3
-

Localização em áreas necessárias a futuras atividades
do Jardim Botânico.
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d. FORMAS DE INTERVENÇÃO
Na perspectiva da reintegração total das ocupações irregulares
em longo prazo, são previstas as seguintes formas de
intervenção como medidas atenuantes dos impactos no Jardim
Botânico:
1. ação judiciária
A destinação dada a cada área ocupada irregularmente
constitui-se justificativa para sua reintegração ao Jardim
Botânico.
2. ação administrativa
Como forma de garantir que não haja uma nova ocupação dos
imóveis reintegrados ao Jardim Botânico, as edificações
deverão ser submetidas à vigilância do setor de segurança do
Jardim Botânico, podendo ter as seguintes utilizações:
- moradia para profissionais cujas atividades requeiram
permanência prolongada e em horários excepcionais no
Jardim Botânico ou impliquem sua proteção, situadas na
Área de Renovação;
- atividades administrativas ou de serviços, por suas
características construtivas e adequado grau de
conservação, situadas em qualquer localização do Jardim
Botânico.
3. ocupação institucional
Tanto quanto possível, áreas desocupadas no território do
Jardim Botânico deverão ser progressivamente integradas aos
seus setores, evitando o crescimento de ocupações irregulares.
4. exigências quanto ao uso e à ocupação do solo
As ocupações irregulares utilizadas para atividades de serviços
ou comerciais são prioritárias para desocupação, pelo maior
impacto ambiental que acarretam.
5. articulação com outros órgãos governamentais
A articulação com órgãos dos diferentes níveis governamentais,
principalmente os responsáveis pela segurança e fiscalização de
áreas protegidas, deverá ser efetivada, buscando apoio para
desocupação das áreas irregulares.
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6. vigilância
A vigilância deverá ser prioritária nas áreas de ocupação
irregular nos limites do território do Jardim Botânico, evitando
aumentar os riscos para a segurança e o seu crescimento.

PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Administração Municipal

QUADRO 08 – CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES
OCUPAÇÕES
IRREGULARES
ÁREA I

CARACTERIZAÇÃO

PRIORIDADE NA
DESOCUPAÇÃO

Conjunto do Arboreto
Casas superpostas ao Arboreto

Impacto 1

conjunto b

Casa adjacente ao Arboreto, em área imprescindível para expansão do Centro de Serviços

Impacto 2

conjunto c

Casa adjacente ao Arboreto, em área imprescindível para prolongamento de via de circulação interna

Impacto 2

ÁREA II

Complexo Major Rubens Vaz

Sub-área 1

Casas superpostas ou adjacentes ao Centro de Visitação que desfavorecem o controle e a segurança do
Arboreto e do Centro de Visitação
Impacto 1

conjunto a

Sub-área 2
conjunto a

Casas adjacentes ao Centro de Visitação imprescindíveis para a ampliação das atividades de apoio aos Impacto 2
visitantes (estacionamento) e de unidades administrativas e de serviços, bem como para melhoria dos
acessos internos e externo

conjunto b

Casa em área de futura expansão das atividades administrativas, de serviço e de apoio aos visitantes

Impacto 3

Sub-área 3

Casas em área de futura expansão das atividades administrativas, de serviço e de apoio aos visitantes

Impacto 3

Sub-área 4

Edificações em área de futura expansão das atividades administrativas, de serviço e de apoio aos visitantes

Impacto 3

ÁREA III

Conjunto do Morro da Tiririca
Casas em área de encosta, com dificuldades de controle pelo IPJBRJ, com riscos para população e
dificuldade de implantação de saneamento básico
Impacto 1

ÁREA IV

Complexo do Caxinguelê

Sub-área 1
conjunto a

Casas na faixa de proteção do Rio dos Macacos

Impacto 1

conjunto b

Casas em área de futura expansão do Arboreto

Impacto 3

Sub-área 2

Casas em área de futura expansão do apoio ao Centro de Pesquisa

Impacto 3

Sub-área 3

Casas em área de futura expansão do Arboreto e de atividades de serviço, com algumas casas com ramais Impacto 3
domiciliares mal ligados nas redes de saneamento básico.

Sub-área 4

Casas em área de encosta e proximidade da linha de alta tensão, com riscos para a população, tendo uma Impacto 1
casa do conjunto, pelo menos, sem esgotamento sanitário.

Sub-área 5

Casas em área de proteção das margens do Rio dos Macacos e com ligação de esgotamento secundário Impacto 1
para o Rio dos Macacos e em alguns casos, de esgotamento primário.

Sub-área 6
conjunto a

Casas em área de proteção do Rio dos Macacos e com insalubridade associada a proliferação de vetores, Impacto 1
pelo lançamento de esgotos no rio, mesmo tendo rede instalada na área.

conjunto b

Edificação em área de proteção das margens do Rio dos Macacos

Impacto 1

Sub-área 7

Casas em área de encosta, com riscos para os Remanescentes da Mata Atlântica

Impacto 1

Sub-área 8

Construção em área de futura expansão do Arboreto

Impacto 3

ÁREA V

Conjunto SERPRO/ Grotão

Sub-área 1

Casas em área de futuras atividades de serviço

Impacto 3

Sub-área 2

Construção em área de encosta e em faixa de proteção do Rio Iglesias

Impacto 1

ÁREA VI

Complexo Solar/ Horto

Sub-área 1

Casas em área de fragilidade ambiental, em parte situada na área de proteção do Rio dos Macacos

Impacto 1

Sub-área 2

Casas em área de fragilidade ambiental, em parte situada na área de proteção do Rio dos Macacos

Impacto 1

Sub-área 3

Casas em área de fragilidade ambiental, em cotas desfavoráveis para implantação de rede, em situação Impacto 1
condominial de difícil manutenção

Sub-área 4

Casas em área de encosta, de risco para o habitat natural, vetor de favelização

Impacto 1

Sub-área 5
conjunto a

Casas em área de futura expansão do Conjunto Paisagístico do Solar da Imperatriz

Impacto 3

conjunto b

Casas em área de futura expansão do Conjunto Paisagístico do Solar da Imperatriz, em parte situadas na Impacto 1/
faixa de proteção do Rio dos Macacos
Impacto 3

conjunto c

Casas situadas em cotas elevadas no Morro, junto às linhas de alta tensão, de risco para os moradores e Impacto 1
ameaça à segurança do Jardim Botânico
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7. ÁREAS DE ENTORNO
a. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE ENTORNO
Áreas de entorno ao Jardim Botânico são as suas áreas
circunvizinhas que provocam ou sofrem efeitos, positivos ou
negativos, pela sua presença.
A delimitação precisa das áreas de entorno do Jardim Botânico
é difícil de ser traçada, sendo possível apenas considerar os
limites de suas áreas de entorno imediato que compreendem:
-

o habitat natural contíguo ao Jardim Botânico;
os logradouros públicos que delimitam o Jardim Botânico;
os prédios lindeiros aos trechos dos logradouros públicos
que delimitam o Jardim Botânico;
os prédios adjacentes ao Jardim Botânico.

As áreas de entorno imediato do Jardim
Botânico, localizadas na Prancha 37,
abrangem:
-

b. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA INCIDENTE NAS ÁREAS DE
ENTORNO
A legislação urbanística das áreas de entorno do Jardim
Botânico, indicada na Prancha 39, foi sendo modificada ao longo
do tempo, se constituindo hoje em disposições bastante
restritivas do ponto de vista do uso e da ocupação dos imóveis,
abrangendo os seguintes instrumentos legais:

parte do setor Corcovado-SumaréGávea Pequena do Parque Nacional
da Tijuca;
parte do Parque da Cidade (Parque
da Gávea);
a Rua Pacheco Leão e os prédios
lindeiros a essa via;
trecho da Rua Jardim Botânico e o
Jóquei Clube;
trecho da Rua Major Rubens Vaz e os
prédios lindeiros a esse trecho;
propriedades situadas no alto do
Morro da Margarida.

No entorno imediato do Jardim Botânico
encontram-se:
- a EMBRAPA;
- a Delegacia de Polícia;
- a Escola Municipal Camilo Castelo
Branco;
- a Escola Municipal Capistrano de
Abreu;
- a Rede Globo de TV;
- um quartel do Corpo de Bombeiros;
- a Igreja Nova Vida;
- o Teatro Fênix;
- uma agência do Banco Itaú.

-

o Decreto Municipal nº 322, de 3 de março de 1976, que
aprova o Regulamento de Zoneamento do Município do Rio
de Janeiro;

-

o Decreto Municipal nº 2.735, de 20 de agosto de 1980, que
altera limites de zonas da Gávea do Regulamento de
Zoneamento.

Também se incluem nas áreas de entorno
do Jardim Botânico:

o Decreto Municipal nº 4.875, de 12 de dezembro de 1984,
que altera limites de zonas da Gávea do Regulamento de
Zoneamento;

-

-

-

a Portaria IPHAN nº 104, de 22 de maio de 2000, que
regulamenta a ocupação nas áreas de entorno da Penedia
do Corcovado, Parque Henrique Lage, Jardim Botânico e
Horto Florestal;

-

-

as quadras adjacentes e próximas à
Rua Pacheco Leão;
as quadras adjacentes ao trecho da
Rua Major Rubens Vaz que delimita o
Jardim Botânico;
a Praça Santos Dummont.
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-

o Decreto Municipal nº 20.939, de 24 de dezembro de 2001,
que cria a Área de Proteção do Ambiente Cultural no bairro
do Jardim Botânico;

-

o Decreto Municipal nº 21.191, de 26 de março de 2002,
que revisa as disposições para a Área de Proteção
Ambiental da Lagoa.

Do ponto de vista do uso e da ocupação do solo, os impactos
negativos no Jardim Botânico provenientes das áreas de
entorno, em geral, devem-se à existência de prédios e
estabelecimentos de ocupação e uso desconformes com a atual
legislação, por terem se instalado anteriormente à sua entrada
em vigor.
c. SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE NAS
ÁREAS DE ENTORNO
Pela localização do Jardim Botânico em área consolidada e
valorizada, de passagem entre bairros da cidade, o tráfego de
veículos, sobretudo na Rua Jardim Botânico, é intenso. Pelo
mesmo motivo, as áreas de entorno, em sua maior parte, são
servidas por ônibus que as interligam às várias partes da cidade.
A maioria das vias públicas situadas nas áreas de entorno
possui pavimentação asfáltica, observando-se em algumas das
vias localizadas no Horto, situadas em terrenos com grande
declividade, pavimentação em paralelepípedos.
A demanda por estacionamento nas áreas de entorno imediato
ocorre junto às áreas de concentração de comércio e serviços,
nas proximidades do cruzamento da Rua Jardim Botânico com a
Rua Pacheco Leão e no entorno da Praça Santos Dummont.
Não existem projetos do órgão municipal responsável pelo
tráfego urbano para ampliação das áreas de estacionamento
nas áreas de entorno do Jardim Botânico.
d. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA AS ÁREAS DE
ENTORNO
•

Planejar uma agenda de ações a serem desenvolvidas com
órgãos governamentais locais, entidades e associações no
sentido de ampliar o relacionamento do Jardim Botânico
com a cidade, destacando-se os seguintes setores
envolvendo as áreas de entorno:
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uso e ocupação do solo;
tráfego urbano;
tratamento das áreas de entorno;
atividades nos logradouros públicos que delimitam o
Jardim Botânico;
- infra-estrutura urbana.
-

e. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA AS ÁREAS DE
ENTORNO
•

Orientar os órgãos responsáveis pela regulamentação do
uso e atividades e das condições de edificação sobre:

- a maior fiscalização de atividades desconformes que
possam provocar impactos ambientais mais significativos;

As áreas de entorno não dispõem de infraestrutura que garanta a operação de
estabelecimentos que produzem efluentes
poluentes, como é o caso da empresa
Toalheiros do Brasil, resultando no
extravasamento de descargas excedentes,
sem tratamento adequado, provenientes da
rede coletora pública instalada na Rua
Pacheco Leão. A fração de descargas
lançadas que excede à capacidade de
descarga da tubulação coletora é destinada ao
Rio dos Macacos.

- a exigência de medidas mitigadoras nos estabelecimentos
desconformes, que efetivamente ou potencialmente
provoquem poluição hídrica, atmosférica ou sonora.

A melhor alternativa envolveria a desativação
da unidade industrial e sua reconstrução em
outro local que possua infra-estrutura
adequada para a sua instalação.

- a importância de se exigir afastamentos mínimos entre as
edificações, para manter uma adequada aeração no
Jardim Botânico, beneficiando a vegetação com a maior
facilidade de circulação dos ventos;

•

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Avaliar junto aos órgãos locais responsáveis pelo tráfego
urbano:
- a possibilidade de redistribuição das paradas de ônibus,
favorecendo à entrada de pedestres junto aos acessos
externos do Jardim Botânico, inclusive o da Rua Jardim
Botânico no 920;
- formas de melhor aproveitar os logradouros públicos nas
áreas de entorno para estacionamento de veículos dos
visitantes, como por exemplo:
- a utilização de faixa de acostamento da Rua Jardim
Botânico, ao longo do limite frontal do Jardim Botânico,
para estacionamento de visitantes nos fins-de-semana,
até que seja possível a implantação de área própria para
estacionamento de veículos dentro dos limites do Jardim
Botânico, de acordo com as propostas em longo prazo;

SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E
TRANSPORTES
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- a demarcação de vagas para estacionamento de veículos
nos alargamentos de pista ao longo da Rua Pacheco
Leão, junto aos acessos externos do Jardim Botânico;
- a minimização de impactos provocados pelo fluxo de
veículos nos logradouros que delimitam o Jardim
Botânico.
•

Avaliar junto aos órgãos locais responsáveis por projetos
viários e urbanísticos:
- a manutenção da pavimentação em paralelepípedos de
muitas ruas das áreas de entorno do Jardim Botânico,
sobretudo aquelas situadas nos flancos, favorecendo a
drenagem das águas pluviais;
- a requalificação do trecho da Rua Pacheco Leão entre a
confluência com a Estrada Dona Castorina e o acesso ao
Conjunto Paisagístico do Solar da Imperatriz, favorecendo
a acessibilidade à Escola Nacional de Botânica Tropical e
ao Horto Florestal.

•

Em relação ao uso e à ocupação das áreas de entorno,
ampliar o relacionamento com o órgão municipal
encarregado do setor na perspectiva de avaliar:
- formas menos impactantes de ocupação e uso do solo
nas áreas de entorno;
- formas de reverter em benefício do Jardim Botânico os
efeitos positivos de sua presença no entorno;
- efeitos negativos de usos e atividades desenvolvidas nas
áreas de entorno e formas de exercer o controle e
compensar os seus efeitos.

•

Em relação ao tratamento das áreas de entorno, ampliar o
relacionamento com os órgãos municipais encarregados dos
projetos de urbanismo, da conservação das vias, da
iluminação pública, da arborização urbana e do mobiliário
urbano, na perspectiva de avaliar:
- formas de intervir no desenho urbano, na pavimentação
de calçadas e pistas de rolamento e na sinalização

RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS
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horizontal e vertical, para valorizar e proteger o Jardim
Botânico;
- adequação da iluminação pública e da arborização
urbana nas fronteiras do Jardim Botânico;
- distribuição do mobiliário urbano nas fronteiras do Jardim
Botânico.
•

Em relação às atividades desenvolvidas nas fronteiras do
Jardim Botânico, como venda de alimentos junto às grades
de cercamento, que possam provocar efeitos negativos,
buscar o relacionamento com a Região Administrativa, no
sentido de avaliar:
- formas de evitar a presença das atividades.

•

Articular-se com as administrações do Parque Nacional da
Tijuca e do Parque da Cidade, visando:

-

desenvolver estratégias de proteção conjunta das áreas
protegidas, minimizando esforços e custos com a
segurança;

-

estabelecer mecanismos para potencializar a função das
áreas protegidas como corredores ecológicos, auxiliando na
conservação ambiental integrada.

•

Em relação aos serviços de infra-estrutura urbana,
articulação com o órgão responsável pela drenagem urbana
no sentido de avaliar:

-

alternativas para solucionar problemas de alagamentos nas
vias que delimitam o Jardim Botânico, como o que ocorre no
trechos situados junto aos acessos da Rua Major Rubens
Vaz e da Rua Jardim Botânico.
RELACIONAMENTO COM ENTIDADES

•

Buscar parcerias com as universidades para desenvolver
estudos e ações que promovam uma melhor convivência
com as áreas do entorno, abordando, entre outros, os
seguintes aspectos:
- a visibilidade do Jardim Botânico e a preservação da sua
ambiência;
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- instrumentos de controle e mitigação de efeitos negativos
no Jardim Botânico;
- a proteção dos valores do Jardim Botânico.
•

Buscar parcerias com as associações de moradores das
áreas de entorno para desenvolver projetos comuns de
educação ambiental, visando a valorização do Jardim
Botânico e uma ação conjunta na fiscalização dos seus
espaços.

RELACIONAMENTO COM ASSOCIAÇÕES
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