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Um novo Jardim bicentenário
Nos últimos oito anos, muita coisa mudou no
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro – e para melhor. O desenvolvimento de
seus vários setores se apresenta claramente nos
resultados alcançados. Melhorou a qualidade
e aumentou significativamente a quantidade
da pesquisa científica produzida. Espaços e
monumentos foram restaurados e equipamentos
culturais foram criados ou revitalizados. Todo esse
esforço foi coroado pela classificação, em 2010,
do JBRJ na categoria A, a mais alta para jardins
botânicos brasileiros, de acordo com a Resolução
CONAMA nº 339.
O prestígio nacional e internacional do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro cresceu, o que levou o
Ministério do Meio Ambiente a delegar ao Instituto
a coordenação de ações relevantes na agenda da
conservação ambiental. O reconhecimento no
país e no exterior se refletiu também no aumento
do número de parcerias, do orçamento e na
aprovação de vários projetos científicos em órgãos
de fomento.
Maiores investimentos se traduziram ainda em
iniciativas de valorização dos servidores, na
melhoria da infraestrutura, na implementação
de atividades culturais, e no melhor atendimento
ao público, o que teve como consequência o
crescimento exponencial do número de visitantes
e da arrecadação. Formou-se, assim, um círculo
virtuoso que nos faz acreditar em um futuro ainda
mais promissor.
Aos 202 anos, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro
floresce – e está mais vivo e belo do que nunca.
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Um novo jardim bicentenário

9

ciência-cultura
Integração
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Integração Ciência-Cultura

11

Teatro Tom Jobim

A iniciativa de trazer a dimensão cultural para
junto das dimensões científica e ambiental do
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio
de Janeiro foi uma marca da gestão 2003-2010.
Nada mais natural para um espaço encravado no
coração do Rio de Janeiro.
As ações culturais foram alavancadas pelos
preparativos para a comemoração do bicentenário
do Instituto, em 2008. Numa área que se estende
da portaria principal, na rua Jardim Botânico, nº
1008, até o Espaço Tom Jobim, surgiu o “Corredor
Cultural” do Jardim Botânico. Logo à direita da
entrada, o prédio histórico que já abrigou o
Museu Botânico e a administração foi reformado e
transformado no Museu do Meio Ambiente. Mais
à frente, o Centro de Visitantes e seu gramado
passaram também a receber eventos de natureza
cultural, ambiental e de divulgação científica.
O corredor desemboca em frente ao Teatro Tom
Jobim, palco de grandes espetáculos nos últimos
dois anos. Em um futuro próximo, o corredor
cultural ganhará também os dois anexos do Museu
do Meio Ambiente e um Centro de Exposições –
este último com projeto de Oscar Niemeyer.
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Espaço Tom Jobim

Projeto de Oscar Niemeyer

Cultura, ciência e meio ambiente
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O Museu do Meio Ambiente foi inaugurado em
julho de 2008, como um dos pontos altos da
comemoração dos 200 anos do Jardim Botânico. À
primeira exposição – “O Gabinete de Curiosidades
de Domenico Vandeli” – seguiram-se outras três:
“20 anos sem Chico Mendes”, “Visões da Terra” e
“Glaziou e os jardins sinuosos”.
O Museu tem por missão contribuir para a
conscientização pública sobre os grandes temas
e problemas ambientais. Por meio de atividades
de divulgação científica, busca sensibilizar a
sociedade para a importância da conservação

Integração Ciência-Cultura
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Primeiro lugar do concurso

da biodiversidade e da promoção de formas
sustentáveis de relação entre o homem e o
meio ambiente.
Em 2010, teve início o trabalho de reforço
estrutural do prédio histórico, sede do Museu.
Além disso, foi realizado o Concurso Público
Nacional de Arquitetura e Urbanização para
a Expansão do Museu do Meio Ambiente,
organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil.
O projeto prevê a construção de dois anexos que
receberão a exposição permanente, o auditório
e outras instalações que tornarão possível a
implementação de todo um conjunto de atividades
museológicas. A expansão, que substituirá prédios
já existentes, sem avançar sobre o arboreto,
será construída segundo os preceitos e critérios
da arquitetura sustentável, em uma iniciativa
pioneira no Brasil.

Museu do Meio Ambiente

Exposição Visões da Terra (2009)

Diversidade de manifestações culturais
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A criação do Espaço Tom Jobim em 2008 foi
uma merecida homenagem ao músico que
tanto amava o Jardim Botânico. Galpões antes
subutilizados se transformaram em Teatro,
Galpão das Artes e Casa de Acervo do maestro.
Nesta, estão em exposição permanente fotos,
partituras originais das composições mais
famosas de Tom, objetos pessoais e vídeos de
alguns de seus espetáculos.
Desde 2008, o Teatro Tom Jobim tornou-se um
local de referência para as artes na cidade. Ele
tem atraído para o Jardim Botânico um público
novo, interessado nas produções teatrais, nos
espetáculos de música e de dança, contribuindo
para integrar cultura e consciência ambiental.
Em 2009, o antigo galpão da Marcenaria veio se
somar ao conjunto, como opção para espetáculos
de menor porte.

Integração Ciência-Cultura
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Centro de Visitantes

História e modernidade
O Centro de Visitantes do Jardim Botânico
também é um ponto de encontro de diferentes
manifestações artísticas com foco no meio
ambiente e na ciência. Construção mais antiga
da Zona Sul ainda de pé, datada de 1576, a antiga
sede do Engenho Nossa Senhora da Conceição da
Lagoa, tombada pelo IPHAN, foi completamente
reformada. Hoje, além de sediar o Serviço de
Atendimento ao Visitante, abriga exposições
temporárias de fotografia, ilustração botânica
e instalações. Ganhou ainda uma pequena sala
de vídeo e uma sala multimídia para palestras e
projeção de filmes. Na sala multimídia funciona,
desde 2009, o Cineclube do Jardim, com curadoria
do cineasta Walter Lima Júnior.

Centro de Visitantes

O gramado em frente ao Centro de Visitantes se
transformou em um dos atrativos do Corredor
Cultural. Apresentações musicais e outras
atividades ao ar livre encontraram ali o seu
espaço. Em 2010, o Jardim Botânico do Rio de
Janeiro foi, pela primeira vez, um dos polos da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Rio
de Janeiro, e no gramado foi colocada a tenda
principal, que abrigou os projetos de diversas
instituições participantes.
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A renovação dos

espaços e coleções
Orquidário

Bromeliário
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Integração Ciência-Cultura
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Grande importância foi dada, na gestão 20032010, à restauração, reforma e manutenção do
conjunto paisagístico e da infraestrutura do Jardim
Botânico. Das coleções vivas aos monumentos,
do piso do Arboreto aos banheiros, o trabalho
foi constante no sentido de cuidar de todos os
espaços e proporcionar acessibilidade, conforto e
segurança para a plena fruição dos atrativos que o
Jardim oferece.
Nada mais merecido, portanto, do que a
obtenção da cotação máxima – três estrelas – do
Guia Verde da Michelin, em setembro de 2009. O
Guia é uma das mais renomadas publicações do
mundo sobre turismo.

Ampliação e conservação do Arboreto

Aqueduto da Levada

Caminho da Mata Atlântica

Uma das primeiras iniciativas dessa gestão foi
a abertura do Caminho da Mata Atlântica,
seguida pela recuperação do Aqueduto da
Levada. Construído em 1853, o aqueduto foi
totalmente restaurado entre 2004 e 2005. A
intervenção paisagística em seu entorno, sua
articulação com o Caminho da Mata Atlântica e
outros acessos representaram uma ampliação de
aproximadamente 15 mil m² da área do parque.
Os novos canteiros têm sido utilizados para o
plantio de espécies raras.
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Galhos, folhas secas e outros resíduos vegetais do
Arboreto, que antes se amontoavam no entorno do
Aqueduto passaram a ser levados para a usina de
Compostagem que o Jardim Botânico instalou no
Horto Florestal. Lá dão origem ao composto vegetal
de alta qualidade utilizado para o tratamento do
solo do Arboreto e para a produção de mudas,
disponível também para ao público.
Como parte do projeto de expansão do Arboreto
e utilização do Horto Florestal para as atividades

A renovação dos espaços e coleções
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Usina de Compostagem

Horto

Canteiro de plantas raras
22

A renovação dos espaços e coleções
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Segurança, conforto e acessibilidade
O nivelamento e fortalecimento do piso das aleias,
iniciado em 2008, veio facilitar o deslocamento de
usuários de cadeiras de rodas, carrinhos de bebê e
dos carrinhos elétricos no Arboreto. A aplicação do
novo solo, aliada à ampliação e recomposição do
sistema de drenagem, protege os caminhos de danos
causados pelas chuvas e ajuda a eliminar a lama,
tornando mais agradáveis também os passeios a pé.

Ponte Graziela Barroso

de pesquisa e conservação do Jardim Botânico, a
vegetação ciliar do Rio dos Macacos está sendo
recuperada. Está em andamento também a
melhoria nos acessos à nova Compostagem.

Ainda no sentido de melhorar a acessibilidade às
diversas áreas de visitação, foram construídas, em
2008, rampas de acesso ao Centro de Visitantes,
à Casa dos Pilões e ao Bromeliário. Antes disso, as
crianças também haviam sido beneficiadas com a
restauração do Parquinho Infantil, realizada em 2005.

Como parte da política de receber o público com
excelência, procedeu-se ainda à reforma completa
dos banheiros próximos ao lago Frei Leandro e ao
Rio dos Macacos, com revisão de telhados e da
alvenaria, colocação de novas louças e metais e
troca de instalações hidráulicas e de esgoto. Em
2009, mais banheiros foram construídos junto ao
Café Botânica, utilizando materiais ecológicos e
de acordo com princípios de sustentabilidade.
Também foram recuperadas a ponte Graziela
Barroso e a ponte próxima ao Parque Infantil,
com a substituição da estrutura metálica oxidada,
troca dos pisos e revisão das fundações.
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Rampas de acesso

Em 2009, foi construída e aberta ao público a nova
Portaria da Rua Pacheco Leão, 100, facilitando a
entrada no Arboreto para os moradores do bairro
e visitantes que chegam via Metrô na Superfície.

A renovação dos espaços e coleções
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Cactário

Finalmente, o Sistema de Segurança do Jardim
Botânico foi reestruturado na gestão 2003-2010,
tendo sido implantado um sistema de vigilância
com câmeras e sensores de presença.

As coleções vivas
Mereceram atenção especial nessa gestão as
coleções vivas. Novas coleções foram introduzidas
concomitantemente à retirada de pragas. O
trabalho de análise de solos e nutrição de plantas
foi aprimorado e intensificado.
O Cactário foi revitalizado e reaberto ao público
em 2006, após ficar fechado por dez anos.
Em janeiro de 2007, foi inaugurado o novo
Bromeliário, com 600 m2, reunindo mais de 20
gêneros de bromélias do Brasil e do exterior, de
grande importância para as pesquisas científicas
desenvolvidas pelo Jardim Botânico.
Também passaram por obras de restauração
o Orquidário, o Jardim Sensorial, a estufa das
Insetívoras e, já em 2010, a Coleção Temática
de Plantas Medicinais, que ganhou uma área de
exposição coberta e passou a abrir ao público
também nos fins de semana.
No Arboreto, foram criados o Jardim Bíblico, o
Jardim dos Beija-Flores e colocada uma placa em
homenagem a Chico Mendes, esta na chamada
região amazônica. A aleia do Pau-Mulato, a
Cascata Nova e o canteiro de Helicônias foram
revitalizados. A coleção de Palmeiras-Imperiais,
por sua vez, tem sido objeto de um programa
específico de reposição e tratamento fitossanitário,
que inclui pesquisa para implantação de métodos
de controle biológico de pragas.
Destacam-se ainda a implantação do Laboratório
de Fitossanidade, da Base de Dados Históricos das
Coleções de Plantas do Arboreto, contando 8369
registros, e do banco de dados das Coleções Vivas.
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Integração Ciência-Cultura
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Orquidário

Bromeliário
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Integração Ciência-Cultura
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Medicinais

Insetívora
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Integração Ciência-Cultura
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Integração Ciência-Cultura
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Bromeliário

Orquidário

Jardim Sensorial

Insetívoras

Plantas medicinais

Jardim Sensorial

Plantas medicinais

Centro de Visitantes

Aqueduto da Levada

Não apenas as plantas mereceram atenção na
gestão 2003-2010. Em 2005, foi criado o Projeto
de Conservação da Fauna do JBRJ, que presta
socorro aos animais silvestres encontrados feridos
ou doentes no arboreto e os encaminha ao Centro
de Triagem do IBAMA, à Fundação RioZoo ou a
veterinários especializados. Além disso, o projeto
atua na identificação taxonômica das espécies
animais do Jardim, no desenvolvimento de
pesquisas em ecologia e monitoramento da fauna
silvestre, e orienta o público visitante sobre o
correto comportamento em relação aos animais.
Em 2010, uma exposição sobre o Projeto Fauna foi
sucesso de público no Centro de Visitantes.

Exposição sobre o Projeto Fauna

A fauna do Jardim

Merece ser mencionada ainda a grande reforma,
em 2007, do Lago das Tartarugas, que abriga
cágados oriundos do tráfico de animais silvestres,

e é um dos pontos que atrai a atenção dos
visitantes, principalmente das crianças.
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Portal de Belas Artes

Lago das Tartarugas

Patrimônio histórico,
arquitetônico e artístico
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro e grande parte
de suas construções são tombados pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN. A reforma e inauguração do Museu do
Meio Ambiente, antiga sede da administração,
bem como a restauração do Centro de Visitantes
e do Aqueduto da Levada são exemplos de
que, com uma gestão responsável, é possível
conservar esse patrimônio e, respeitando suas
características, utilizá-lo em benefício do público,
mantendo esse legado para as futuras gerações.
Entre 2003 e 2010, as construções e monumentos
tombados foram objeto de cuidado constante.
Em 2004, o Portal da Academia de Belas Artes,
A renovação dos espaços e coleções
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Chafariz das Musas

que adorna o fim da aleia Barbosa Rodrigues,
teve reinstalado o seu portão metálico, que se
encontrava em um depósito. Obra do arquiteto
francês Grandjean de Montigny (1776-1850), o
Portal passou ainda por uma limpeza para retirada
de pichação em suas pedras.
O Chafariz das Musas, confeccionado em ferro
fundido, foi restaurado em 2005 e teve identificado
o seu autor – Herbert W. Hogg, de Derby, Reino
Unido. No mesmo ano, os bebedouros do Arboreto
e o gradil da Palma Filia, este em ferro forjado,
foram também recuperados, assim como o gradil
da Rua Jardim Botânico, em 2007. Posteriormente,
a Estufa das Insetívoras e a de Mestre Valentim
passaram por reformas.
Uma das obras mais interessantes foi empreendida
na Residência de Pacheco Leão, adaptada
em 2006 para receber o Serviço de Educação
Ambiental. A casa de dois andares foi totalmente
restaurada, novos banheiros foram criados e um
sistema de reutilização da água foi instalado. A
residência ganhou nova climatização e passou por
uma prospecção de suas cores originais.
Outro prédio histórico adaptado para uso atual
é o Solar da Imperatriz. Erguido no século XVIII,
abriga, desde 2001, a Escola Nacional de Botânica
Tropical. Entre 2008 e 2010, foram feitas obras
de recuperação e pintura da estrutura metálica
e troca do policarbonato das marquises e da
pérgula. Foi também confeccionada uma nova
marquise para a fachada frontal.
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Gradil da Palma Filia

Após restauração, em 2007, o sítio arqueológico
da Casa dos Pilões foi reorganizado e teve
aperfeiçoado o seu funcionamento e a interação
com os visitantes, por meio de exposições e
oficinas de sensibilização. As coleções do sítio
arqueológico da Casa dos Pilões, reunindo um
total de 675 peças, foram tombadas pelo IPHAN
na gestão 2003-2010.

Integração Ciência-Cultura
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Solar da Imperatriz

Botânica Sistemática

Acervo Institucional
Além de cuidar das coleções da Casa dos Pilões,
o setor de Acervo e Memória do Jardim Botânico
procedeu ao inventário, registro patrimonial e
conservação das peças de seu acervo institucional.
Esse trabalho culminou com a elaboração do
Catálogo Preliminar do Acervo Institucional,
disponibilizado para consulta em maio de 2010,
reunindo mais de mil peças – entre objetos,
registros, monumentos e outros – que contam a
história do JBRJ.
Já o Acervo Fotográfico do Jardim Botânico
passou, nos últimos anos, por um processo de
higienização e acondicionamento adequado
de suas aproximadamente 15 mil fotografias
históricas. O próximo passo será a catalogação
desse material em meio digital, com uso de
software específico.

Obras de infraestrutura

38
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• A reforma da Biblioteca Barbosa Rodrigues, em
2006, abrangeu novo design, descupinização,
climatização, iluminação e criação de espaço
restrito para acervo de obras raras;
• O prédio da Botânica Sistemática, em 2008,
teve os sistemas elétrico, hidráulico e de rede de
informática recuperados, além de ganhar área
de convivência e recursos de acessibilidade;

Herbário

Casa dos Pilões

Biblioteca Barbosa Rodrigues

Além de restaurar e revitalizar o seu patrimônio
histórico, o Jardim Botânico também realizou uma
série de obras para a manutenção e o melhor
funcionamento de todos os setores:

• As coberturas dos laboratórios da Diretoria
de Pesquisa Científica e do Herbário foram
restauradas e impermeabilizadas em 2010.
O Herbário também teve seu sistema de

A renovação dos espaços e coleções
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• Em 2008, a Portaria da Rua Jardim
Botânico, 920 passou por obras de
restauração das fachadas, sacadas,
além da troca do telhado e recuperação
do piso das varandas e entre as torres.
No mesmo ano, a bilheteria da Rua
Jardim Botânico, 1008 foi transferida
para um novo espaço, anexo ao
Laboratório de Fitossanidade;

Herbário

iluminação modernizado e recebeu
novos armários para a guarda das
amostras vegetais;

• A nova sede operacional da
Compostagem foi construída em
2009, em alvenaria e madeira
certificada. O composto vegetal nela
produzido, além de ser utilizado pelo
próprio Jardim, será comercializado
pelo Horto em 2011;

40
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Xiloteca

• A casa situada à Rua Jardim Botânico
1.008, nº 11 foi adaptada para abrigar
temporariamente a sede administrativa
do Museu do Meio Ambiente.

Armários para exsicatas

• O prédio da Coordenação de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação – CTIC passou, em
2010, por obras de recuperação,
incluindo o telhado, instalação de
nova climatização e pintura geral.
O mesmo foi feito nos prédios dos
setores de Almoxarifado, Protocolo e
Patrimônio, incluindo adaptação para
um design mais funcional e troca das
instalações elétrica e de informática; e

Integração Ciência-Cultura
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Educação Ambiental
42
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Educação ambiental
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O total de público atingido pelas ações do
SEA no período de janeiro de 2003 a agosto
de 2010 chegou a mais de 351 mil pessoas,
em grande parte professores e alunos de
escolas públicas. Destaca-se também, na
atuação do SEA, a participação em eventos
internos e externos, com a apresentação
de trabalhos e publicação de artigos em
publicações especializadas.

SEA

O Serviço de Educação Ambiental do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro (SEA) desenvolve
quatro linhas de ação: Formação em
Educação Ambiental, Divulgação Científica,
Educação para Gestão Ambiental e Extensão
e Pesquisa em Educação Ambiental.

A Formação em Educação Ambiental se desdobrou
em dois projetos:
• Conhecendo Nosso Jardim - atividade
didática na forma de roteiros monitorados,
destinada a professores. O SEA publica e
distribui gratuitamente para os professores
o manual Conhecendo o Nosso Jardim Roteiro Básico, que se encontra disponível
em formato digital na página do JBRJ; e
• Curso de Pós-Graduação em Educação
Ambiental (lato sensu) - Programa
de Pós-Graduação da Escola Nacional
de Botânica Tropical/JBRJ, objetiva a
formação de educadores ambientais .
Responsável pela disciplina “Educação
Ambiental em Áreas Protegidas”.

Exposição permanente no SEA

Na linha de Divulgação Científica, encontram-se
os seguintes projetos:
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• Laboratório Didático - onde são
desenvolvidas, com o público escolar,
temáticas ambientais e práticas educativas
utilizando atividades como jogos, construção
de narrativas, observação e investigação,
sempre de forma colaborativa. As atividades
utilizam elementos e situações existentes
no JBRJ como ponto de partida; e
• Tecendo Redes por Um Planeta Terra
Saudável – ação colaborativa de
popularização da ciência, construída entre
instituições científicas como o JBRJ, o Museu
de Astronomia e a Fundação Oswaldo Cruz, a
Secretaria Municipal de Educação e escolas
municipais.

A linha de Extensão tem ações que se dirigem para
além dos muros do Jardim Botânico, construídas
para outros espaços e para público externo.
Destacam-se os projetos:
• Coral Vivo – visa à conservação de ambientes
recifais; e
• Jardim Botânico Vai à Escola – tem por
objetivo ampliar a comunicação e a troca
de experiências com a comunidade escolar,
estimulando um uso mais efetivo e intenso dos
jardins botânicos como ambiente educativo.

A Educação para Gestão Ambiental é uma linha
que tem a gestão voltada para a sustentabilidade
ambiental como meta. Seus projetos são:

• Preservação do Rio dos Macacos – projeto
que pretende identificar como diferentes
atores sociais da região próxima ao Jardim
entendem os aspectos históricos, políticos
e ambientais da bacia hidrográfica na qual
estão inseridos. O livreto “Rio dos Macacos
– Paisagens e Personagens de um Rio” é um
dos produtos desse projeto.
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Coral Vivo

• A3P/JBRJ - Agenda Ambiental da Administração
Pública. Trata-se de um projeto com diretrizes
estabelecidas pelo Ministério do Meio
Ambiente, visando à adoção de critérios que
reduzam impactos ambientais decorrentes
das ações institucionais e promovam a
melhoria da qualidade de vida no ambiente
de trabalho; e

Educação ambiental
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Pesquisa Científica no JBRJ
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Expedições científicas

A produção científica
Na missão essencial do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, destaca-se a
realização de investigações científicas em diversas
áreas aplicadas à botânica, como taxonomia,
filogenética, biogeografia, fitogeografia, ecologia,
evolução e conservação. Para isso são efetuadas
expedições científicas para diversas áreas do
território nacional, abrangendo todos os biomas
(Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga,
Campos Sulinos e Pantanal.
A atividade de pesquisa científica no JBRJ, nos
últimos cinco anos, vem apresentando um maior
dinamismo. Nesse período, foram publicados mais
de 500 trabalhos por pesquisadores do JBRJ, dos
quais 334 artigos em periódicos especializados,
104 capítulos de livros e 15 livros (autoria, edição
ou organização), além de serem realizados checklists de espécies, chaves de identificação, CD-roms
e outros itens.
Atualmente, a avaliação da produção científica
do JBRJ leva em consideração a indexação, na
base do Institute for Scientific Information (ISI)Web of Science, do periódico científico onde o
artigo foi publicado, assim como sua visibilidade,
por meio da análise do Fator de Impacto no
Journal Citation Reports (JCR). Entre 2005 e
2009 – período analisado – observa-se um
rápido crescimento no numero total de artigos
publicados pelos pesquisadores (aumento de
70%), especialmente de artigos em periódicos
com indexação internacional (aumento de 183%),
apesar do número de pesquisadores ativos se
manter relativamente constante no período.
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ao Projeto Nacional de Ações Integradas Públicoprivadas para Biodiversidade (Probio II), que conta
com recursos do Banco Mundial. Potencializando
a própria missão do JBRJ, o Centro visa à efetivação
de ações para conservação da diversidade da flora
brasileira, assim como à produção e organização
de conhecimentos científicos que subsidiem o
Ministério do Meio Ambiente e outras instâncias
do governo brasileiro na tomada de decisões
relativas à conservação. O CNCFlora passou
a coordenar uma série de ações em âmbito
nacional, como a elaboração, em andamento, do
Livro Vermelho das Espécies da Flora Ameaçadas
de Extinção e o desenvolvimento de estudos e
planos de ação para diversas espécies ameaçadas.
No ano de 2010 foi publicado pelo JBRJ, com o
apoio do CNCFlora, o Catálogo de Plantas e Fungos
do Brasil. Este catálogo, com mais de 1700 páginas
divididas em dois volumes, apresenta dados e
estudos sobre todas as espécies conhecidas da
flora brasileira, sua localização geográfica, gráficos
comparativos entre biomas e informações sobre
endemismos. A elaboração do catálogo foi resultado
de um esforço que mobilizou 413 pesquisadores
brasileiros e estrangeiros, coordenados pelo JBRJ.
A publicação consolida o cumprimento, pelo
país, de uma das metas da Estratégia Global para
Conservação de Plantas, parte da Convenção
sobre Diversidade Biológica (CDB), da qual o Brasil
é signatário. Esta obra está também disponível
online, no sítio eletrônico no JBRJ (www.jbrj.gov.br).
Outra importante publicação lançada pelo Jardim
Botânico do Rio de Janeiro em 2010 foi o livro
Plantas da Floresta Atlântica, que reúne o resultado
das pesquisas de quase 200 cientistas sobre um dos
mais ricos e ameaçados biomas do mundo.

O JBRJ também ganhou uma posição de
destaque nas ações voltadas à conservação da
biodiversidade brasileira, com a criação do Centro
Nacional de Conservação da Flora – CNCFlora, em
2008. O CNCFlora é uma iniciativa do JBRJ junto

Os esforços da diretoria e da equipe de
pesquisadores vêm sendo recompensados com
a aprovação de diversos projetos em editais
competitivos de órgãos de fomento como Finep,
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Laboratório de sementes e biologia molecular

Expedições científicas

Expedições científicas

Faperj, CAPES e CNPq. Importantes programas
do JBRJ são apoiados pelo Banco Mundial, como
o CNCFlora e o PPBio-Mata Atlantica. Outros
projetos são realizados por meio de parceria
com o setor privado, como o Projeto CORES, que
estudou orquídeas ameaçadas de extinção; e o
Banco de DNA que armazena amostras de DNA de
diversas espécies da Flora Brasileira, entre outros.
Em abril de 2010, foi criado o Núcleo de
Computação Científica e Geoprocessamento
(NCCG), no âmbito da Diretoria de Pesquisa
Científica, com a atribuição de gerenciar dados
científicos da instituição, desenvolvendo atividades
de modelagem computacional, geoprocessamento,
gestão, tratamento e análise de dados oriundos ou
de interesse das atividades de pesquisa e coleções
científicas do JBRJ.

Soma do fator de Impacto das Publicações 2005-2009
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O número de manuscritos recebidos e publicados
na Rodriguésia vem crescendo a cada ano.
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Herbário
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Entre as diversas estruturas de apoio às
atividades científicas da instituição, destacase o Herbário do JBRJ, com aproximadamente
de 550 mil amostras botânicas, um dos maiores
do Brasil. Atualmente, 80% das amostras estão
informatizadas e disponíveis para consulta online
pela comunidade científica. Além disso, cerca de
18 mil amostras botânicas foram digitalizadas e
as imagens disponibilizadas para consulta no sítio
eletrônico do JBRJ na internet. Fundamental para
a identificação das espécies, o Herbário é por isso
também vital para a produção do conhecimento
científico e para a conservação da biodiversidade.

Rodriguésia
Em 2010, a Rodriguésia – revista científica do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro – completou 75 anos
de existência e teve seu visual modernizado. Além
disso, foi feita a implementação de um sistema de
submissão eletrônica de manuscritos, com utilização
do software SEER (Sistema Eletrônico de Editoração
54

de Revistas). Este é um software de domínio público,
recomendado pelo Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT).

Diretoria de Pesquisas do JBRJ

Relatório de gestão 2003-2010

80
60
40
20
0

2005

2006

2007

2008

2009

Registros Informatizados do Herbário do JBRJ
500000
400000
300000
200000
100000
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pesquisa científica no JBRJ

55

Biblioteca Barbosa Rodrigues
A Biblioteca Barbosa Rodrigues foi reformada
em 2006 e informatizada. O acondicionamento,
a higienização do acervo e a restauração de
obras raras contaram com apoio do BNDES
e da Petrobras. Os recursos provenientes de
emendas parlamentares permitiram restaurar
o prédio, mudar a arrumação interna, comprar
equipamentos de segurança para o acervo e
melhorar o sistema de tecnologia da informação.

Biblioteca Barbosa Rodrigues

Hoje é possível consultar, via internet, o catálogo
da Biblioteca, que tem três mil livros raros em
seu acervo de quase 109 mil exemplares. Com
o advento do programa de pós-graduação
em Botânica do Jardim Botânico, a Biblioteca
incorporou à sua rotina também o atendimento às
necessidades de formação e produção científica
dos alunos de mestrado e doutorado.
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pós-graduação e extensão

A Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT)
impulsionou a área de pesquisa científica do Instituto.
A Escola ministra cursos de mestrado e doutorado em
Botânica Tropical, reconhecidos pela CAPES, além de
cursos de extensão na área de gestão ambiental.
No Programa de Pós-Graduação stricto sensu, a
ENBT formou 68 novos mestres e 15 doutores no
período entre março de 2003 até o início de 2010.
O corpo docente é formado por 21 doutores,
em sua maioria pesquisadores do próprio
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As áreas de
concentração do Programa estão voltadas para o
conhecimento da Diversidade Vegetal e Ecologia
de Ecossistemas Neotropicais.

Ensino de

O Programa de Especialização e Extensão,
por sua vez, passou a oferecer dois cursos de
pós-graduação lato sensu (especialização):
Educação Ambiental, iniciado em 2005, e
Gestão da Biodiversidade, em 2006. Além
disso, disponibiliza uma variedade de cursos
de extensão, que vão da ilustração botânica à
identificação de madeiras, paisagismo e outros
temas relacionados a botânica e ecologia.
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A ENBT também sedia eventos científicos
realizados pelo Jardim Botânico. Entre eles,
destacam-se os Seminários de Pesquisa, em que
pesquisadores do JBRJ e de outras instituições
nacionais e estrangeiras fazem palestras abertas
ao público.
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Ilustração Botânica

Autonomia administrativa,

compromisso e gestão moderna

Martius, 1823
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O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio
de Janeiro é uma autarquia federal vinculada
ao Ministério do Meio Ambiente. O Jardim tem
estado alinhado, nos últimos oito anos, à agenda
ambiental do governo federal. Ao mesmo tempo,
estabeleceu objetivos e diretrizes institucionais
que visam ao desenvolvimento de suas diferentes
áreas de atuação, agregando valor às ações de
pesquisa, ensino, cultura e conservação.

Gestão: modernização,
qualidade e resultados
O Jardim Botânico implementou melhorias
contínuas nos processos de orçamento, gestão de
receitas, tecnologia da informação e comunicação,
gestão de pessoas, recursos logísticos, obras e
restauração, entre outros.
As iniciativas tiveram em vista a modernização,
a otimização e a reformulação de processos,
o aumento das receitas, o aperfeiçoamento
da qualidade dos gastos públicos, bem como
o desenvolvimento contínuo e a capacitação
dos servidores. Disso resultou o aumento da
dotação orçamentária, da arrecadação e das
parcerias do Instituto.

O crescimento em números
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Catracas eletrônicas

Ao comparar os montantes referentes aos anos
de 2000-2002 e 2008-2010 (Gráficos 1, 2 e 3,
respectivamente), observou-se um incremento
de aproximadamente 160% na dotação
orçamentária, de 119% na arrecadação e de 154%
no volume de recursos oriundos das parcerias. No
que diz respeito ao número de parceiros, houve
um aumento em torno de 193% na comparação
dos dois períodos analisados.

Autonomia administrativa,
compromisso e gestão moderna
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Gráfico 1
Dotação orçamentária 2000-2002 (R$ milhões)

Dotação orçamentária 2008-2010 (R$ milhões)
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Gráfico 3
Evolução parcerias 2000-2002 (R$ milhões)
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Total

Exercício

Total

2000

R$ 987.796,31

2008

R$ 1.790.352,75

2001

R$ 1.171.862,59

2009

R$ 2.481.939,46

2002

R$ 995.100,11

2010

R$ 2.649.262,57
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Qualidade de atendimento
Os resultados da arrecadação são em grande
medida um reflexo da melhoria da qualidade de
atendimento ao público, e foram reforçados com
a adoção de medidas como a implantação das
catracas e cancelas eletrônicas. Com as catracas,
o Jardim Botânico terceirizou a mão-de-obra da
bilheteria, contratando recepcionistas bilíngues
para melhor atender aos 600 mil visitantes, em
média, que por ele passam a cada ano.

impacto no atendimento, fazendo com que o Jardim
se tornasse uma opção turística e de lazer também
para pessoas com dificuldades de locomoção. Os
carrinhos se tornaram ainda um atrativo a mais
para o público em geral.

Em abril de 2010, entrou em funcionamento
a rede pública de acesso à internet (wi-fi),
cobrindo um raio de aproximadamente 70 metros
em torno do Centro de Visitantes. Outra iniciativa
importante na melhoria da relação com o público
foi a elaboração e publicação, em 2010, da Carta
A aquisição de cinco carrinhos elétricos para de Serviços ao Cidadão. O documento traz
promover visitas guiadas também teve importante informações que facilitam o acesso dos usuários

aos serviços e atividades da instituição, e pode
ser encontrada no Centro de Visitantes e no sítio
eletrônico www.jbrj.gov.br.

Qualidade do gasto
público e sustentabilidade
Aliado ao crescimento quantitativo, houve
melhoria na qualidade dos gastos do JBRJ, com o
fortalecimento das compras sustentáveis. O Jardim
Botânico foi considerado pioneiro nas compras
compartilhadas sustentáveis, com a realização
do “Almoxarifado Sustentável”, que contou com
a participação de diversas outras instituições
federais, entre os quais Fiocruz, INPI, Receita
Federal, Ministérios da Educação e da Agricultura.

Reformulação estrutural
Na gestão 2003-2010, uma nova estrutura
regimental e novo regimento interno do JBRJ
foram propostos e aprovados, o que resultou na
publicação do Decreto nº 6.645/08 e da Portaria
MMA nº 401/09.

Tecnologia da Informação e Comunicação
Outra importante iniciativa foi a elaboração do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI),
seguindo de forma pioneira as recomendações
e a nova legislação para melhoria de gestão das
atividades de TI. O PDTI propõe ações como o
estabelecimento de indicadores, capacitação em
maior quantidade e melhor qualidade, expansão da
rede JBRJ e formação de uma equipe especializada.
Algumas ações já foram adotadas com sucesso,
tais como a implantação do Sistema de Controle
da Lista de Espécies da Flora do Brasil, com
expansão concreta da infraestrutura de rede,
que permite armazenar e disponibilizar os dados
científicos sobre as espécies vegetais.

Desenvolvimento profissional
e qualidade de vida

O JBRJ tem se voltado cada vez mais para
A nova estrutura regimental possibilitou a inclusão a motivação dos seus servidores e para a
de novas unidades organizacionais, tais como o identificação e valorização das competências
Museu do Meio Ambiente e a Coordenação-Geral individuais à luz das organizacionais.
do Centro Nacional de Conservação da Flora.
As ações de capacitação de pessoal de 2003 a
2010 tiveram uma ampliação de cerca de 200%
Planejamento, indicadores e metas
em relação ao período anterior. Todavia, o capital
No biênio 2009-2010, o JBRJ elaborou seu intelectual da instituição cresceu não apenas
novo Planejamento Estratégico. Ele apresenta pelo aumento da capacitação, mas também
um diferencial em relação aos planejamentos pela realização do novo concurso público, que
anteriores, que é a inclusão de indicadores e possibilitou o ingresso de 18 novos servidores
metas de gestão, os quais conferem a perspectiva para as áreas de pesquisa, ambiente e tecnologia e
gestão. Os novos servidores foram recebidos com
de uma Gestão por Resultados.
um Curso de Formação específico, elaborado em
Em consonância com essa perspectiva, e tendo em parceria com a Escola Nacional de Administração
vista a desburocratização da gestão, foi contratada Pública – ENAP.

Cancela eletrônica
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uma consultoria para modelar e redesenhar os
processos nos diferentes setores.
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socioambiental

A Área de Responsabilidade Socioambiental do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro desenvolve
uma série de ações dentro do Programa Educação
e Trabalho, que capacita, em jardinagem, jovens
em situação de risco social.

Responsabilidade

As atividades da Área de Responsabilidade
Socioambiental já beneficiaram mais de dois mil
participantes – adolescentes e jovens, que ao se
aproximarem dos conteúdos pedagógicos, das
ações metodológicas e dos recursos tecnológicos
disponibilizados, tiveram efetiva promoção
e inclusão social. As ações empreendidas se
centraram na geração de renda e emprego e
no protagonismo.
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Um dos principais projetos realizados pela equipe
do Centro Socioambiental é o Pro-Florescer, que
oferece a adolescentes entre 12 e 16 anos um curso
de jardinagem pré-profissionalizante e oficinas de
incentivo à leitura, reforço escolar, arte-educação,
esporte, educação, relações interpessoais e
Ikebana. O projeto é viabilizado por uma parceria
com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (por intermédio do IV Juizado Especial
Criminal) e a Associação de Amigos do JBRJ.
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no período de 2003-2010

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Principais publicações do
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Disponíveis em www.jbrj.gov.br:
• Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil (2005)
• Plantas úteis da restinga: o saber dos pescadores artesanais de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro
(2006)
• Manual Técnico para a restauração de áreas degradadas no estado do Rio de Janeiro, (2006)
• Tecendo redes por um planeta Terra saudável - Roteiro Diversidade e Evolução (2009)
• Rio dos Macacos - paisagens e personagens de um rio (2007)
• Cronologia do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (2007)
• Jardim Botânico do Rio de Janeiro 200 anos, 1808-2008, (2008)
• Madeiras da Mata Atlântica, (2008)
• Plantas da Floresta Atlântica, (2009)
• Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil (2010)
• Conhecendo Nosso Jardim – Roteiro Básico (2010)

Somente impresso:
• Jardim Botânico do Rio de Janeiro 1808-2008 (2008)
• As palmeiras-imperiais do Jardim Botânico (2009)
• Árvores notáveis – livro e guia (2008)
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Este livro foi impresso
na Sol Gráfica, usando o
papel couchê matte 150g
e a tipologia calibri.
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