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Por dois séculos, o jardim que D. João VI criou em 13 de junho de 1808, para aclimatar
plantas trazidas das Índias Orientais, passou por muitas experiências. Foi Horto Real e
fazenda agrícola antes de chegar ao século XX firmando-se como instituição de pesquisa
botânica tropical e tornando-se uma referência internacional em plantas brasileiras.
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Agora, no século XXI, quando completa 200 anos, o Jardim Botânico inaugura o período
multidimensional, caracterizando-se como um espaço de divulgação científica que alia a
ciência com outros saberes. O desafio é, além de produzir conhecimentos, promover o diálogo
da ciência com a cultura, da natureza com a arte, da educação com o meio ambiente.
A Revista Jardim Botânico é um produto dessa nova fase. A publicação, que circulará
duas vezes por ano, será um dos canais para divulgar as atividades do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro e seu acervo histórico, paisagístico, arquitetônico, artístico
e científico.
A primeira edição é dedicada ao bicentenário. Nas próximas páginas estão registrados
os momentos que marcaram as comemorações dos 200 anos, entre elas a entrega do prédio
que abrigará o primeiro Museu do Meio Ambiente da América Latina e que é a porta de
entrada do Corredor Cultural do Jardim Botânico. O local é formado, ainda, pelo Centro
de Visitantes, a Casa Pacheco Leão, a Biblioteca e o Espaço Tom Jobim, com um teatro em
construção, e será destinado a eventos culturais e educativos, como shows e exposições.
Esta edição fala também da criação do Centro Nacional de Conservação da Flora, que
coordenará as pesquisas e os planos de manejo para conhecer e proteger as espécies
vegetais brasileiras, dos lançamentos da medalha e do selo comemorativos, da exposição
Recortes do Jardim e das homenagens prestadas pelas autoridades e sociedade.
O primeiro número da revista aproveita, também, para apresentar a estrutura e os
projetos da instituição no início de mais um período. Em entrevistas, os diretores de Ambiente
e Tecnologia, de Pesquisa Científica, da Escola Nacional de Botânica Tropical e de Gestão
falam de suas áreas, explicando porque o Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro, muito
mais que um parque e um cartão postal da cidade, é um centro de referência internacional
da flora brasileira.
Com a Revista Jardim Botânico, esperamos aproximar os visitantes do Jardim de nossas
descobertas e conquistas. É para eles que ela foi criada.

Revisão
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O jardim de D. João no novo milênio

Depois de consolidar-se como um respeitado centro de pesquisas
botânicas, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
inaugura uma fase multidimensional. O terceiro século do jardim
criado por D. João VI começa priorizando o diálogo entre a ciência e
a cultura a partir de iniciativas para aprofundar, desenvolver e divulgar
as pesquisas científicas voltadas, principalmente, para a conservação
da flora brasileira.

Liszt Vieira

Eleito pelo povo como uma das sete maravilhas do Rio de Janeiro e um dos lugares
mais visitados da cidade – cerca de 600 mil visitantes por ano - , o Jardim Botânico
acaba de completar 200 anos de cara nova. Parcerias com empresas privadas e
emendas parlamentares possibilitaram a restauração e a modernização do acervo
botânico e arquitetônico, além da realização de projetos científicos e educacionais.
Em entrevista, Liszt Vieira, presidente do Jardim Botânico desde 2003, fala das
mudanças e das propostas para assegurar o reconhecimento do Jardim Botânico como
uma grande instituição de pesquisa do Brasil e do mundo. Para ele, “é importantíssimo
haver a divulgação científica do que é produzido no Jardim, no Brasil e no mundo”.

Busto de D. João VI

o Jardim Botânico, porque para ser Jardim Botânico
precisa haver pesquisa. O Barbosa Rodrigues equipou
o JB com informações científicas. Na primeira metade
do século XX, o órgão do Brasil que mais detinha
informações sobre a Amazônia era o Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo ele tinha um certo
desdém pelo público visitante, que não compreendia
a organização científica das plantas. Ele sem dúvida
é um marco, foi um homem muito importante para
a instituição. Houve outros diretores ilustres, como
Frei Leandro e, mais recentemente, Pacheco Leão.
Mas o Jardim Botânico no século XX tornou-se uma
instituição científica graças ao Barbosa Rodrigues.
Essa é a segunda fase, o segundo período do Jardim
Botânico, o período científico.
Então o terceiro período do Instituto de Pesquisa
Jardim Botânico do Rio de Janeiro está praticamente
começando. Como é que a instituição entra nesse
terceiro século de existência?
LV – No século XXI o Jardim Botânico torna-se
multidimensional. Nós estamos tentando imprimir
aqui cinco grandes dimensões: a científica, que reúne
toda a parte de pesquisa; a educacional, com os

Entrevista
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Quais foram as grandes mudanças no Jardim
Botânico nesses 200 anos de existência?
LV – Eu vejo três grandes períodos no Jardim
Botânico. O primeiro foi no século XIX, quando
D. João VI criou o Jardim da Aclimação, para
aclimatar plantas trazidas da Índias Orientais, e
ao mesmo tempo construiu uma fábrica de pólvora.
Posteriormente o então Horto Real ficou subordinado
a uma instituição de caráter ambiental-agrícola
que cultivava chá, feijão e plantava-se sem critérios
técnico-científicos. Os portugueses chegaram a trazer
uma colônia de chineses de Macau para plantar chá
aqui, mas a plantação não foi para frente, não sei se
porque fazia concorrência com o chá que os ingleses
traziam das Índias ou porque o chá era de má
qualidade. O fato é que a plantação não prosperou.
Então, no século XIX, o Jardim foi usado para plantio
agrícola. O segundo período ocorreu na virada
para o século XX, com a direção de João Barbosa
Rodrigues, o grande pai da Botânica brasileira, um
cientista ilustre. Ele deu um caráter científico à coleção
viva do Jardim, organizou as plantas por famílias
botânicas e a instituição passou a ter pesquisa.
Foi aí que se deu a transformação do Horto para
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criação do Museu do Meio Ambiente, o primeiro no
gênero, inteiramente dedicado à questão ambiental
e um grande espaço de divulgação científica. O
prédio, onde já funcionou o Museu Botânico, foi
restaurado e, enquanto o museu não ficar pronto - e
nós temos um longo caminho a percorrer, sobretudo
para captação de recursos – vamos ter exposições
temporárias. Primeiro, nos meses de julho e agosto,
teremos a Exposição Domenico Vandelli, um grande
homem de ciência, radicado em Portugal no século
XVIII, e quem aconselhou D. João VI a criar o Banco
do Brasil e o Jardim Botânico. A seguir, teremos a
mostra sobre Revolução Genômica, em outubro e
novembro e, em março de 2009, Einstein, que foi
um dos visitantes mais ilustres do arboreto, retorna
ao Jardim Botânico em uma grande exposição sobre
sua vida e obra.

Casa de Acervo do Maestro Tom Jobim

cursos de mestrado e doutorado em Botânica Tropical
e também de Gestão Ambiental; a ambiental, em que
se inserem o parque, as coleções vivas, os laboratório,
o paisagismo, a museologia; a cultural, com o Espaço
Tom Jobim e, em breve, o Museu do Meio Ambiente; e a
dimensão social, com os projetos de inclusão digital e de
jardinagem, além do trabalho socioambiental feito com
a comunidade aqui, à montante do rio dos Macacos.
“ Einstein retorna
ao Jardim Botânico
em uma grande
exposição sobre
sua vida”
Mas qual dessas dimensões o senhor classificaria
como a principal mudança na nova estrutura da
instituição?
LV – A grande mudança, eu acho, foi a inserção
da dimensão cultural na gestão do Jardim Botânico,
promovendo o diálogo entre a ciência e a cultura. O
Espaço Tom Jobim, criado em 2005, faz exposições
de caráter ambiental e também produções de caráter
cultural, musical, etc. Então, essa relação de ciência e
cultura é a própria razão de ser do espaço, cultura e meio
ambiente. Essa relação é a grande novidade. Depois, a

E a área de pesquisa?
LV – Eu me referi à parte cultural como a grande
novidade, mas a área científica registrou avanços
importantíssimos. Além do projeto de informatização
do Herbário, um acervo com cerca de 450 mil
excicatas das quais dois terços foram digitalizadas
e estão disponíveis pela internet, nós criamos o
Centro de Conservação da Flora Brasileira, uma
referência internacional sobre plantas no Brasil.
O centro será responsável pela
elaboração da lista de espécies
vegetais
ameaçadas
de
extinção. O Jardim Botânico
foi
escolhido,
porque
tem, em última análise,
o papel de pesquisar e
oferecer dados para a
política de conservação da
biodiversidade no Brasil. Ele
subsidia, com informações
científicas,
a
Política
Nacional de Conservação
da Biodiversidade. Esse é o
grande papel da instituição.
Então, aqui é o local mais
adequado para esse centro de
referência internacional.
A tendência, com isso, é
o Jardim Botânico ampliar sua
atuação na área de pesquisa?

LV – É, nós ainda temos um longo caminho a
percorrer para aprofundar e desenvolver a pesquisa
científica. E isso vai exigir mais recursos e, também,
mais empenho, maior qualificação científica dos
pesquisadores. Por um lado, isso é um esforço
permanente. O desenvolvimento da pesquisa
científica é um dos grandes trunfos do Jardim
Botânico para apresentar-se, no Brasil e no mundo,
como uma grande instituição de pesquisa. O outro
lado é conjugar a ciência com a cultura. O Museu do
Meio Ambiente é um espaço notável de divulgação
científica. Acho importantíssimo haver a divulgação
científica do que é produzido no Jardim, no Brasil
e no mundo. Oferecer ao público visitante maior
informação sobre ciência.
“O Museu do
Meio Ambiente é
um espaço notável
de divulgação
científica”
A implantação de mudanças e projetos teve e tem
custo, qual o peso das parcerias na sua gestão?
LV – Nós desenvolvemos e multiplicamos parcerias.
Todos os espaços do arboreto e edificações, todos –
entre eles o Orquidário, o Bromeliário, o Cactário, o
Chafariz Central, o Aqueduto da Levada, o Caminho
da Mata Atlântica, a Casa Pacheco Leão, o Centro
de Visitantes, o Espaço Tom Jobim e o Museu do
Meio Ambiente – nós conseguimos restaurar com
recursos obtidos por meio de parcerias com empresas
privadas e de emendas parlamentares.
A que senhor atribui o interesse de tantos parceiros
em investir na instituição?
LV – O Jardim Botânico é um cartão de visitas da
cidade do Rio de Janeiro. Recebe, em média, 600
mil visitantes por ano. É um espaço que todo mundo
gosta. Foi eleito pela população como uma das sete
maravilhas do estado. É uma autarquia federal, tem
importância nacional e é um dos jardins botânicos
mais conhecidos do mundo. Porque nos jardins
botânicos dos países frios, Estados Unidos, Europa,
as pessoas, em geral, encontram estufas. Aqui é tudo
a céu aberto. Nós temos uma vegetação tropical a
céu aberto. As pessoas ficam encantadas com essa
exuberância tropical. Então, o Jardim Botânico é
uma instituição muito querida e nós, desenvolvendo

uma política mais agressiva de busca, conseguimos
aumentar o número de nossos parceiros privados e
também o número de parlamentares que nos apóiam.
Foi uma iniciativa tomada no sentido de buscar mais
recursos para poder oferecer mais serviços aos
nossos visitantes.
As atividades culturais estão ajudando a atrair
mais visitantes?
LV – Sem dúvida nenhuma. Aquela parte da
frente, que nós chamamos de Corredor Cultural, vai
ter o Espaço Tom Jobim; um teatro, que está sendo
construído com patrocínio da Petrobras; um espaço
de exposição, patrocinado pela Vale; o Centro de
Visitantes, com toda uma política de recepção, da
distribuição de folders a informações culturais e
ambientais; a Casa Pacheco Leão, onde funciona
o Núcleo de Educação Ambiental; e o Museu do
Meio Ambiente. Essa linha de frente, nesse corredor
cultural, é lógico que vai atrair o público. E isso
chama a atenção para a parte menos visível que é a
pesquisa científica e a Escola. Na medida em que o
Jardim recebe mais atenção e mais recursos, é claro
que isso vai, direta ou indiretamente, fortalecer a
pesquisa e o ensino no Jardim Botânico.

A relação do presidente do Jardim
Botânico com o meio ambiente é
antiga. Advogado e sociólogo, ele
coordenou o Fórum Global durante
a Conferência Rio-92 e foi secretário
de Meio Ambiente do Estado do Rio
de Janeiro, em 2002. Nos anos 60 foi
líder estudantil e, na década de 70,
participou da resistência democrática
à ditadura militar. Foi exilado e nos
anos 80 voltou, elegeu-se deputado e
começou a atuar como ecologista. O
trabalho à frente do Jardim Botânico
rendeu-lhe, em 2007, o prêmio de
Carioca do Ano, como Defensor da
Cidade, instituído pela revista Veja
Rio. “Ele reaproximou os cariocas do
parque”, escreveu a revista.

ENTREVISTA

Acervo cultural e
arquitetônico
Espaço Tom Jobim
Museu do Meio Ambiente
Centro de Visitantes
Casa dos Pilões
Casa Pacheco Leão
Chafariz Central
Aqueduto da Levada
Portal da Academia de Belas Artes

Entrevista

Prédio da Diretoria de Pesquisas Científicas, ampliado para abrigar o Centro Nacional de Conservação da Flora, Centro de
Visitantes, Museu do Meio Ambiente e Casa Pacheco Leão, onde funciona o Núcleo de Educação Ambiental
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Bicentenário, a festa
As comemorações oficiais do aniversário do Jardim Botânico duraram dois
dias e reuniram, além do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, o ministro
interino da Cultura, Juca Ferreira, representantes das instituições parceiras,
políticos, artistas, diplomatas, cientistas e centenas de amigos do Jardim. Todos
destacaram a iniciativa de consolidar, nesse novo milênio, o Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro como um espaço multidimensional que alia
pesquisas sobre a preservação da biodiversidade à cultura e à arte.
Banda de música, homenagens, medalha, selo, plantio de palmeira, livro,
seminário, exposição e lançamento de novo centro de pesquisa marcaram as
comemorações dos 200 anos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um instituto
de pesquisa, um arboreto, um espaço cultural, uma instituição de ensino, enfim
um patrimônio histórico cultural e ambiental do Brasil.

Comemorações

COMEMORAÇÕES

Estudantes em visita ao parque; o
ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc,
descerrando a placa comemorativa dos
200 anos, na Aléia das Palmeiras.
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Pesquisadores, botânicos, estudantes e servidores
ouviram as palestras do filósofo Roberto Janine,
do climatologista Carlos Nobre e do bioquímico
Marcos Buckeridge sobre o homem, o clima e a
biodiversidade no futuro; na mesa, presidida por Liszt
Vieira, o diretor Fábio Scarano, os representantes
do Ministério do Meio Ambiente, Bráulio Dias e
Lídio Coradin, o coordenador do Centro Nacional
de Conservação da Flora, Gustavo Martinelli, e o
procurador do Jardim Botânico, Renato Rabe.

SEMINÁRIO DISCUTE O JARDIM DO FUTURO

O filósofo Roberto Janine Ribeiro falou sobre
como as mudanças de conceitos e comportamento
estão definindo o novo mundo. “Há mais de 50 anos
os modos de vida estão em crise, em mudanças
com as várias relações”, disse. Segundo ele, é
importante interpretar a crise como um dado para
avaliar se o período que estamos vivendo ainda é
de instabilidade ou já é de estabilidade. Entre as
principais mudanças, Janine citou a evolução da
geração de direitos. Os direitos – de acordo com
o filósofo - foram instituídos para os indivíduos,
primeiro com os direitos humanos, depois com os
políticos, no século XVIII, e os sociais, no século XIX.
Agora, porém, existem os direitos difusos, no qual,
por exemplo, o meio ambiente está inserido.
No último século, o conceito de liberdade também
mudou. Roberto Janine lembrou dos movimentos
sociais que fizeram de 1968 um ano emblemático,

lançando no mundo a filosofia libertária do “É
proibido proibir”. As relações com trabalho e
o afeto estão diferentes. A vida está mais longa.
“Em um século, a expectativa de vida no mundo
dobrou”, afirmou. A mulher começou a dividir com
o homem o papel de provedor e a vida passou a
ser modular, possibilitando mudanças permanentes
e enriquecedoras. “Por exemplo, a mulher, hoje,
tem a opção de criar os filhos e depois se dedicar
a vida profissional ou de primeiro se dedicar a vida
profissional para depois ter e criar o filhos”, disse
o filósofo.
De acordo com Roberto Janine, no mundo do
futuro, o conhecimento científico tem que levar em
consideração essas mudanças de valores, conceitos e
comportamentos que apontam o lazer e a qualidade
de vida como meta.

Temperatura alta
Assim como o homem, o planeta também está
mudando. O bioquímico Marcos Buckeridge disse
que pesquisas feitas com o gelo na Antártica mostram
que “a cada 100 mil anos o planeta intercala períodos
de temperaturas altas e baixas, fazendo biomas
aparecerem e desaparecerem de acordo com essa
variação”. Segundo ele, o reinício de cada sistema
se dá a partir dos genomas que sobreviveram.
Para Marcos Buckeridge, o aumento da
temperatura da Terra, por enquanto, tem sido bom
para a agricultura. Pesquisas feitas com algumas

COMEMORAÇÕES

O presidente Liszt Vieira e os diretores de Ambiente e Tecnologia, Guido Gelli, de Pesquisa Científica, Fábio Scarano, da Escola
Nacional de Botânica Tropical, Gilberto Amado, e de Gestão, Renato Cader, abriram o seminário Jardim Botânico +200

espécies de árvores, cultivadas em câmaras com
elevadas temperaturas, também mostram um
crescimento acelerado. Apesar disso, segundo o
bioquímico, “o mundo está produzindo mais CO2 do
que sua capacidade de seqüestrar”. O período crítico,
de acordo com o IPCC (Painel Intergovernamental
da ONU sobre Mudanças Climáticas), ocorrerá nos
anos 2040/2050.
O aumento da concentração de gás carbônico
no mar vai provocar, cada vez mais, a perda da
biodiversidade marinha e o crescimento acelerado
das árvores pode alterar sua longevidade,
provocando uma desconexão no sistema. “A morte
antecipada das árvores prejudica a sobrevivência de
outras espécies, como, por exemplo, os pássaros”,
disse Marcos.
No Brasil, a agricultura terá que remanejar as
áreas para cultivo de algumas espécies. Com a
mudança do clima, o cultivo de café, algodão e
milho se adaptará melhor na região sul do Paraná.
Na opinião de Marcos Buckeridge, a produção de
biocombustíveis ganha com a situação. “A cana-deaçúcar cresce mais com o aumento de temperatura e
isso permite a redução da área plantada, mantendo
a produtividade”, afirmou. O ideal, segundo ele, é
intercalar as plantações de cana com corredores
de florestas.
As mudanças são muitas. Segundo o climatologista
do Inpe, Carlos Nobre, o homem está modificando o
planeta como nenhuma outra espécie. “O aquecimento
é inequívoco. Estudos comprovam o aumento da
temperatura atmosférica, aumento do nível do mar
e redução da neve no Hemisfério Norte”, afirmou.
De acordo com Nobre, as mudanças climáticas
estão aceleradas, impactam regiões interconectadas
e provocam riscos sistêmicos. “Passamos do ponto
de resolver o problema. Sistemas biológicos não
resistem ao aumento de seis graus da temperatura
em 100 anos”.
O climatologista afirmou, ainda, que a situação
está atingindo limites climáticos perigosos que
podem resultar no branqueamento dos corais, no

derretimento das geleiras da Groenlândia e
no colapso da Floresta Amazônica. “Teremos
maior incidência de fenômenos extremos
como os que aconteceram entre 2004 e
2006 nas Américas: o furacão Catrina, as
inundações na Venezuela e Argentina e a
seca na Amazônia”, disse.
Para Carlos Nobre, a mudança do clima,
hoje, é uma questão ética. De acordo com
o relatório do IPCC, de março de 2007,
o aquecimento produzirá um mundo mais
desigual. O maior impacto no século XXI
ocorrerá nas regiões semiáridas. Ou seja:
os países que menos contribuíram para o
aquecimento sofrerão mais. Segundo Nobre,
as mudanças do clima estão diretamente
ligadas ao desenvolvimento.
O grande desafio, na opinião do
climatologista, é conciliar desenvolvimento e
sustentabilidade. Nesse sentido, o Brasil pode
surgir como uma potência ambiental, usando
racionalmente os recursos naturais e renováveis
da biodiversidade. “Essa pode ser a alavanca
para o desenvolvimento sustentável”, disse.
Ao encerrar o encontro, o diretor de
Pesquisa Científica, Fábio Scarano, disse que
o Jardim Botânico tem a responsabilidade
de ajudar a fazer as transformações
necessárias para gerar bem estar. Segundo
ele, “a Academia tem que estar pronta para
produzir ciência de qualidade e convencer os
tomadores de decisão”.

Comemorações

O seminário Jardim Botânico + 200 reuniu, no
Solar da Imperatriz, o filósofo da Universidade de São
Paulo (USP), Renato Janine Ribeiro, o climatologista,
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
Carlos Nobre, e o bioquímico, também da USP,
Marcos Silveira Buckeridge. Eles falaram para uma
platéia de convidados e funcionários do Instituto de
Pesquisas sobre o homem, o clima e a biodiversidade
no futuro. O encontro, promovido pela Diretoria
de Pesquisa Científica, apresentou um diagnóstico
sombrio para o planeta nas próximas décadas, mas
também apontou caminhos para minimizar e adiar
os efeitos negativos. E todos os caminhos passam
pelo homem.
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Um centro de referência
internacional
CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA FLORA

O Jardim Botânico foi escolhido para sediar
o Centro Nacional de Conservação da Flora e
ser o ponto focal nacional na implementação da
Estratégia Global para a Biodiversidade, a proposta
da ONU para preservação e uso sustentável dos
recursos biológicos. O centro será uma referência
internacional sobre plantas no Brasil, responsável
pela elaboração da lista de espécies vegetais
ameaçadas de extinção e pelos planos para
conservação dessas espécies. Mas, de acordo com
o pesquisador e coordenador do centro, Gustavo
Martinelli, “o trabalho será focado no sentido de
como tirar as espécies da lista”.
A criação do centro foi oficializada durante as
comemorações dos 200 anos e segundo o presidente
do JBRJ, Liszt Vieira, “inaugura a caminhada do
Jardim Botânico rumo aos 300 anos”. O Centro
Nacional de Conservação da Flora coloca o JBRJ
entre os grandes centros de referência do mundo.
O diretor do Departamento de Conservação da
Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente,
Bráulio Dias, disse que a criação do centro dá ao
Instituto de Pesquisas o mandato para atuar na
conservação da flora brasileira, uma das mais ricas
do planeta. Segundo ele, o relatório do IPCC (Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da
ONU), de março de 2007, afirma que em 30 anos
menos de um terço da biodiversidade do planeta
vai sobreviver às mudanças do clima.
A última lista de espécies vegetais brasileiras
ameaçadas de extinção foi elaborada e divulgada
pelo Ibama, em 1992, contendo 108 espécies. De
acordo com Lídio Coradin, do MMA, a elaboração
da lista de espécies ameaçadas é importante
porque justifica diante dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário os projetos e as medidas
recomendados para preservá-las. Mas, para ele,
o grande desafio do Jardim Botânico será o de
desenvolver pesquisas e implementar planos para
“tirar as espécies da lista”.

O Centro Nacional de Conservação da Flora é
primeiro ano vamos atuar, ainda, na modernização
o projeto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico
e adequação da infra-estrutura laboratorial,
do Rio de Janeiro junto ao Projeto Nacional Ações
na tecnologia e gestão da informação, através
Integradas Público-Privadas para Biodiversidade
de um sistema integrado de banco de dados,
(Probio II). Criado para implementar ações de
e na formação de recursos humanos”, disse.
proteção à biodiversidade nas diversas áreas do
Uma das
primeiras iniciativas para o
governo e da iniciativa privada, o Probio II tem
fortalecimento institucional será o planejamento
apoio financeiro do Fundo Mundial para o Meio
estratégico do centro para os próximos três anos.
Ambiente (GEF) e de contrapartidas institucionais,
A proposta é alinhar os objetivos do Centro, com
com duração de implementação
aqueles da Diretoria de Pesquisas
prevista
de
seis
anos.
e dos aspectos operacionais
O Probio II também é um
junto à Diretoria de Gestão.
desdobramento dos compromissos
“A partir do segundo ano,
assumidos
pelo
Brasil
como
os recursos se destinarão
signatário da Convenção sobre
mais
especificamente
ao
a Diversidade Biológica, que
aprofundamento das pesquisas
estabelece normas e princípios
e às ações de conservação em
para proteger a biodiversidade
nível nacional, por meio de
em cada país signatário. Nesse
parcerias coordenadas pelo
sentido, o Centro Nacional de
JBRJ”, informa o coordenador.
Conservação da Flora terá papel
Segundo ele, “o desafio para
fundamental na coordenação da
salvar as espécies ameaçadas é
lista de espécies ameaçadas de
de tal magnitude, que necessita
extinção do Brasil. Nele, serão
de um esforço integrado
centralizadas as pesquisas e ações
entre as diversas instituições,
para a conservação dessas espécies.
organizações
e
setores
De acordo com o coordenador
envolvidos na conservação da
do Centro, Gustavo Martinelli,
biodiversidade”.
“no primeiro ano de atuação os
A
estrutura
e
o
trabalhos estarão voltados para
reconhecimento científico do
Gustavo Martinelli, coordenador do
três projetos básicos: o de Espécies
Instituto de Pesquisas Jardim
Centro Nacional de Conservação da Flora
Ameaçadas de Extinção, cujo
Botânico credenciaram sua
enfoque é o estabelecimento de
escolha para sediar e coordenar
planos de ação e de estratégias de conservação in
o Centro Nacional de Conservação da Flora. Além
situ e ex situ, para salvar e garantir a sobrevivência
de ter a função de pesquisar e fornecer dados
das espécies ameaçadas por biomas; o do Banco
para a política de conservação da biodiversidade
de Dados para Conservação, a fim de estabelecer
brasileira, o Instituto atua em nível nacional,
uma base de dados sobre as espécies ameaçadas
dispondo de coleções biológicas importantíssimas,
e, finalmente, os Inventários em Áreas Prioritárias
e possui laboratórios e corpo técnico especializados
para Conservação”, diz . Segundo Martinelli,
capazes de contribuir de modo significativo
para assumir esse trabalho, o Centro priorizará
para a conservação da diversidade de plantas,
também o fortalecimento institucional. “Neste
especialmente aquelas ameaçadas de extinção.

Comemorações
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Os primeiros passos
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Ao Jardim, parabéns
AOS SERVIDORES, RECONHECIMENTO
Quando o portão principal do Jardim Botânico se abriu, na manhã do dia 13, os visitantes foram recebidos pela Banda dos Fuzileiros Navais que, depois do Hino Nacional, tocou o parabéns a você, enquanto atores
representando “D. João” e “D.Carlota” faziam a recepção na entrada do Arboreto.
No prédio, do início do século XX, totalmente reformado para abrigar o Museu do Meio Ambiente, o padre
Josafá Carlos de Siqueira, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), fez uma
oração com a participação do coral da Universidade.
Testemunhas de muitas mudanças e atores de diversos projetos, os servidores do JBRJ mereceram uma
homenagem especial, durante as comemorações do bicentenário. O presidente Liszt Vieira destacou a importância
do trabalho e da dedicação de todos na preservação da instituição histórica. “São 200 anos de vida contínua, o
quê, em se tratando de Brasil, é uma efeméride”.
Servidores e colaboradores participaram de um encontro de confraternização, no salão principal do
prédio que abrigará o Museu do Meio Ambiente, e seis deles, representando as diversas áreas de trabalho do
Instituto, receberam uma placa comemorativa. Em nome dos homenageados, a doutora Marli Pires Morim falou
sobre a grande responsabilidade dos servidores do Jardim Botânico em agregar conhecimento e trabalho para
preservar a vida.”A pesquisa incessante da flora é cada vez mais responsável pela preservação da vida”, disse.

Os servidores do Jardim na escadaria do Museu do Meio Ambiente

Homenageados
Carmelita Santoro Bottino – tecnologista do Núcleo de Educação Ambiental;
Cecília Gonçalves Costa – coordenadora de projetos;
Celcia Cristina Savio – assessora e substituta do diretor de Ambiente e Tecnologia;
Georgina Menezes Macedo – arquivista e assistente em C&T;
Marli Pires Morim – orientadora de mestres e doutores da Escola Nacional de Botânica Tropical;
Ricardo Matheus – coletor de sementes.

COMEMORAÇÕES

Comemorações

Banda dos Fuzileiros Navais na abertura dos portões no dia do bicentenário
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Coral da PUC , na missa

O registro da história

O livro “200 Anos - Jardim Botânico do Rio
de Janeiro 1808-2008” conta a história de como
uma fazenda de cana-de-açúcar se transformou
em um instituto de pesquisas admirado por seus
servidores, respeitado por cientistas e adorado
por freqüentadores assíduos e visitantes do mundo
inteiro. Lançado durante as comemorações do
bicentenário, foi entregue pelo presidente, Liszt
Vieira, e pelo diretor de Gestão, Renato Cader,
aos parceiros e amigos do Jardim Botânico.
Segundo Cader, “a publicação consagra a
trajetória da instituição que chega aos 200 anos
com cara nova”

Na apresentação, o ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc, diz que “os conhecimentos produzidos
na instituição alcançam a comunidade científica do
Brasil e do mundo e contribuem para a conservação da
biodiversidade”, e destaca também que “a natureza
apresenta-se de forma exuberante, mesclando-se
com obras de arte e sítios históricos de maneira única
e incomparável”.
O prefácio da senadora Marina Silva apresenta o
JBRJ como “um sinalizador de que um futuro melhor
depende da integração entre desenvolvimento humano,
espiritual, social e econômico, o que pressupõe
bases culturais, educacionais, estrutura científica e
tecnológica e uso inteligente dos recursos naturais”.
Mais que uma publicação comemorativa, o livro
dos 200 anos é um registro histórico que apresenta
as propostas do Instituto para o seu terceiro século
de existência.

Comemorações
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Em 195 páginas – e mais 64 em inglês –
ilustradas com fotos que mostram o dia-a-dia de
hoje e de ontem do Instituto, os autores falam das
plantas, dos animais, dos visitantes ilustres, das
pesquisas científicas, dos projetos sociais, culturais
e educacionais, das obras de arte, do patrimônio
arquitetônico, da administração... São, na
maioria, funcionários, cientistas, administradores,
professores. Enfim, profissionais que trabalham no
Jardim e conhecem fatos que marcaram, marcam
e projetam a história da instituição.

“O livro mostra ao leitor o papel desenvolvido
pelo Jardim Botânico para a conservação da
biodiversidade no Brasil, além de divulgar suas
coleções, a beleza de seus atrativos e suas atividades
científicas, educacionais e e culturais”, escreve Liszt
Vieira na introdução.
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No dia do lançamento, parceiros e amigos receberam os primeiros exemplares do livro que conta a
história do Jardim Botânico com fotos e em textos escritos por profissionais que trabalham na instituição

MINISTRO PLANTA PALMEIRA E
DIZ QUE JARDIM TEM GESTÃO MODELO
As palmeiras enfileiradas, destacando-se em meio
à vegetação densa que desce pela encosta do morro
do Corcovado, sob os braços do Cristo Redentor,
indicam a localização do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. A Palma Mater, a palmeira-imperial trazida
por d.João das Ilhas Maurício e plantada por ele, em
1809, marcou a criação do Jardim da Aclimação
e tornou-se símbolo do que hoje é conhecido
como o maior museu vivo do Brasil. Duzentos anos
depois, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc,
acompanhado pelo presidente da instituição, Liszt
Vieira, e pelo diretor de Ambiente e Tecnologia,
Guido Gelli, repetiu a iniciativa do então príncipe
regente e plantou, na aléia das palmeiras, uma
palmeira-imperial. Um placa deixou registrado o
ato como parte das comemorações do bicentenário
de uma instituição que o ministro quer usar como
modelo em todo País.

COMEMORAÇÕES

Em entrevista coletiva e durante a cerimônia de
comemoração do aniversário, o ministro afirmou
que pretende levar o exemplo de gestão do
Jardim Botânico para todos os parques brasileiros.
“Queremos que todos os nossos parques tenham
princípios semelhantes aos do Jardim Botânico,
que sejam bem protegidos, freqüentados e autosustentáveis”. Carlos Minc elogiou a forma de gestão
do Instituto que alia o meio ambiente à cultura e à
ciência, atraindo cada vez mais visitantes e parceiros
da iniciativa privada. “O Jardim Botânico chega
aos 200 anos como um rapazinho, cheio de viço e
energia”, disse.
O ministro interino da Cultura, Juca Ferreira, e
Demian Fiocca, diretor de Gestão e Sustentabilidade
da Vale, uma das empresas parceiras do JBRJ,
também participaram da coletiva e da cerimônia
de lançamento da medalha e do selo comemorativo
dos 200 anos. Juca Ferreira disse que o Jardim
Botânico é um espaço privilegiado, “um oásis dentro
de uma das maiores cidades brasileiras” e chamou
a atenção para a importância de relacionar cultura
e meio ambiente. “A questão ambiental passa pela
sensibilidade humana, pela visão de mundo e pelo
comportamento”, afirmou. O ministro interino lembrou
que o Ministério da Cultura, na atual gestão, ampliou
o conceito de cultura justamente para possibilitar que
outras dimensões, além da artística, pudessem contar
com o apoio da iniciativa privada, por meio da
Lei Rouanet.
Para o diretor da Vale, as parcerias com
a iniciativa privada são importantes para o
desenvolvimento de ações integradas, ressaltando
que atividades econômicas responsáveis beneficiam

MEDALHA E SELO MARCAM
COMEMORAÇÕES

o meio ambiente. De acordo com Fiocca, a Vale,
que já apóia atividades culturais no Jardim Botânico,
também apoiará projetos ambientais.
Durante a cerimônia, Fiocca anunciou o início de
uma nova parceria da Vale com a Associação Cultura
e Meio Ambiente (Acma), que administra o Espaço
Tom Jobim, com a criação do Galpão das Artes,
destinado a exposições de arte contemporânea e
produtos sustentáveis. O novo espaço foi inaugurado
com a exposição Recortes do Jardim.
No discurso de agradecimento, o presidente Liszt
Vieira explicou que o modelo de administração do
Jardim parte do pressuposto que “a ciência não
pode ignorar a cultura e a cultura não pode ignorar
a ciência”. Ele lembrou que quando assumiu o
cargo, há pouco mais de cinco anos, achou que
era um “delírio”, fazer do Instituto de Pesquisa
Jardim Botânico do Rio de Janeiro um espaço
multidimensional:
- Mas, como dizia o teólogo Teilhard de Chardin,
‘de mil delírios, um pode ser profético’. E nós já
conseguimos passar da fase do delírio para a da
profecia. Entramos no terceiro século como
uma instituição científica e cultural. Este será
o nosso legado.

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e o
presidente do Jardim Botânico, Liszt Vieira, plantam
mais uma palmeira-imperial, numa das mais
conhecidas aléias do arboreto.

A Casa da Moeda do Brasil e a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos lançaram uma moeda e
um selo para comemorar a data. Medalhas e selos
comemorativos são valiosos para colecionadores
porque, além de terem tiragens limitadas, registram
fatos importantes da história e da cultura dos povos.
A medalha cunhada em ouro, prata e bronze
que comemora os 200 anos do Jardim Botânico foi
desenhada pelas artistas plásticas Érica Pequelhama
e Kátia Dias. O Chafariz das Musas e a Aléia das
Palmeiras ilustram uma das faces, enquanto a
logomarca do bicentenário aparece gravada na
outra. O presidente da Casa da Moeda, José Barbosa
dos Santos, convidou o Ministro do Meio Ambiente
e o presidente do Jardim Botânico para quebrarem
as matrizes originais (descaracterização do cunho
original), impedindo, dessa forma, a cunhagem de
novas medalhas e garantindo a tiragem limitada.

Selo homenageia os
200 anos da instituição
O representante da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, Jarbas de Almeida Matos, com o ministro
do Meio Ambiente, Carlos Minc, carimbando os
primeiros selos do bicentenário

O selo divulga duas espécies de plantas da
flora brasileira, usadas em cosméticos e ervas
medicinais, a melissa e a copaíba. O representante
da Empresa de Correios e Telégrafos, Jarbas de
Almeida Matos, apresentou as peças que foram
carimbadas (obliteradas) por Carlos Minc e Liszt
Vieira e que também receberam as primeiras cartelas
disponibilizadas pela empresa.

O presidente da Casa da Moeda, José Carlos Barbosa,
com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e o
presidente Liszt Vieira, quebrando as matrizes originais
da medalha
Medalha comemorativa do bicentenário

Um caminho de lazer e informação
A exposição “Recortes do Jardim” é um passeio pelos 200 anos de história do atual Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico Rio de Janeiro. Organizada por Biza Viana, a mostra apresenta as transformações do
horto criado por d.João, por meio de objetos, fotos e filmes que registraram a visita de políticos, cientistas e
artistas ao arboreto, assim como os projetos e estudos realizados ao longo de dois séculos.
Com a exposição, o Instituto marca o início da fase multidimensional que começou a ser desenhada
em 2005 com a criação do Espaço Tom Jobim, em homenagem a um dos visitantes contemporâneos mais
ilustres do parque, no local onde, até 1937, funcionava a marcenaria. O espaço reúne o Centro de Produtos
Sustentáveis, o Galpão das Artes e a Casa de Acervo do Maestro, com exposição permanente de fotos de
Tom Jobim, das partituras originais de suas mais famosas composições, objetos pessoais, como o chapéu,
e vídeos com apresentações dos shows mais significativos. Ali já acontecem exposições, apresentações
de peças teatrais e shows, mas o projeto inclui, ainda, a inauguração de um teatro e um cineclube com
450 lugares. Todo esse espaço é administrado pela Associação Cultura e Meio Ambiente (Acma), uma
organização não-governamental.
O Espaço Tom Jobim fecha o Corredor Cultural que começa na entrada mais conhecida do parque – rua
Jardim Botânico, 1008 - e que tem como fachada o imponente prédio que vai sediar o Museu do Meio
Ambiente. A construção do início do século XX, que abrigou o Museu Botânico, foi totalmente restaurada.
Anexo ao museu, seguindo o Corredor Cultural, fica a Biblioteca Barbosa Rodrigues, uma das mais completas
e especializadas do país, com cerca de 109 mil volumes , sendo mais de três mil considerados raridades.
Mais adiante, integram o percurso a Casa Pacheco Leão, onde funciona o Núcleo de Educação Ambiental,
a sede da Associação de Amigos do Jardim Botânico e, dominando o espaço, o Centro de Visitantes, a
antiga sede do Engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, que abriga salas de vídeos, exposições,
loja de souvenir e café.

Comemorações
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O ministro interino da Cultura, Juca
Ferreira, e do Meio Ambiente, Carlos
Minc, abrem, com o presidente Liszt
Vieira e o diretor da Vale, Demian
Fiocca a exposição ‘Recortes do Jardim’,
organizada por Biza Viana
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“Recortes do Jardim” é um passeio pelos 200 anos de história do Jardim Botânico. Peças de decoração,
objetos de trabalho, documentos e fotos que mostram pesquisas de campo e visitas ilustres revelam o
passado, o presente e projetam o futuro da instituição

Uma “maravilha” do Rio de Janeiro
As reformas no arboreto incluíram as estufas das
Insetívoras, do Bromeliário, Orquidário e Cactário. O
projeto arquitetônico do Bromeliário, construído em 1936,
por exemplo, introduziu um chafariz e integrou interior e
exterior em um só conjunto, unindo a pérgula original
a quatro canteiros com uma coleção de bromélias com
mais de 20 gêneros do Brasil e do exterior. Também foi
recuperado e ampliado o circuito dos jardins temáticos,
atualmente integrado pelos jardins Medicinal, Sensorial,
Japonês, Bíblico, dos Beija-flores e pelo Roseiral.
O acervo arquitetônico e os monumentos foram totalmente
restaurados, entre eles, o Chafariz das Musas, um dos
principais símbolos do Jardim Botânico. Com o trabalho
de restauração, descobriu-se a origem e o autor do
monumento: Herbert W.Hogg, de Derby, Inglaterra, no
final do século XIX. As musas homenageiam a música,
a arte, a poesia e a ciência. Os resultados obtidos nas
prospecções do sítio arqueológico da oficina do Moinho
dos Pilões definiram o uso do imóvel como “Museu-Sítio
Arqueológico Casa dos Pilões. As reformas recuperaram
e incorporaram, ainda, o Aqueduto da Levada, uma
construção de 1853, e restauraram o portal de mármore
de carrara e granito, que já pertenceu à Escola Nacional
de Belas Artes. O Portal, que decora a Aléia das Palmeiras
há mais de 60 anos, recebeu de volta seu portão de ferro,
totalmente recuperado.
Com a revitalização, o Jardim entrou na era digital. O
Herbário foi informatizado e, hoje, é possível consultar
na internet a maior parte do acervo de 450 mil amostras
botânicas. Também está disponível na internet o catálogo
da Biblioteca Barbosa Rodrigues, uma das mais completas
e especializadas em botânica do País, com mais de 108
mil volumes, destacando-se três mil livros raros.
As mudanças ressaltaram a exuberância da natureza e as
características das construções. Com 200 anos, o Jardim
Botânico alia história e modernidade. É contemporâneo
e, como disse o povo, uma “maravilha”.
O Cactário, o
Bromeliário e o
Orquidário

Comemorações

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro completou 200
anos de existência com roupa nova. Além de agregar
novos conceitos com a criação da Escola Nacional
de Botânica Tropical e o Corredor Cultural, a área do
parque foi ampliada em 15 mil metros quadrados e todos
os espaços construídos foram reformados. Nos últimos
anos, o Jardim foi totalmente revitalizado, atraiu mais
visitantes – a média anual é de 600 mil por ano -, foi
incluído entre os dez jardins botânicos mais importantes
do mundo e foi escolhido, em eleição popular, como uma
das “7 Maravilhas do Estado do Rio de Janeiro”.
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Do engenho ao jardim

COMEMORAÇÕES

A vida do engenho mudou quando, em 1808,
D. João VI desapropriou a área próxima à sede
da fazenda para transformar o local numa fábrica
de pólvora. O Regente português, mesmo longe da
Europa, temia um ataque de Napoleão e queria se
guarnecer de munição. Os pilões, usados para moer
a cana, passaram a moer enxofre, salitre e carvão
para fazer pólvora. A preocupação com a defesa
do reino não impediu, porém, o encantamento
do rei pelo local que decidiu fazer, nos terrenos
contíguos à fábrica, um Jardim de Aclimação. Ali,

ele mesmo plantou a Palmeira-Imperial – a palmamater, destruída por um raio em 1972 - e mandou
plantar algumas das melhores especiarias da época,
muitas trazidas por portugueses presos, degradados
para as diversas colônias européias e que, quando
libertados, voltavam trazendo sementes de espécies
nativas daqueles lugares. Primeiro foram o chá e
a canela, depois o cravo, a pimenta, a cânfora....
Da mesma forma vieram, por exemplo, a jaca e a
manga, duas das frutas mais populares do País que,
na verdade, são indianas. E foi assim que começou a
história da criação de uma das maiores coleções de
plantas da América Latina.
Em 1821, D. João já estava de novo em Portugal,
o arboreto crescia em volta da Palmeira-Imperial
com o cultivo de espécimes que chegavam de
outros continentes e o antigo Real Horto, então um
espaço restrito aos passeios do príncipe regente, foi
finalmente aberto ao público. O local era utilizado
por D.Pedro I para festas e piqueniques. Foi só
no finalzinho do século XIX , em 1890, quando o
botânico mineiro João Barbosa Rodrigues assumiu
a direção do horto que o Jardim Botânico passou a
ser tratado, também, como um espaço para estudo
de botânica.
As visitas foram liberadas e, entre abril de 1890 e
junho de 1894, mais de 150 mil pessoas visitaram o
parque. Mas, ao mesmo tempo que democratizou o
acesso, Barbosa Rodrigues estabeleceu regras rígidas
que incluíam o policiamento interno, para garantir a
proteção das plantas, e deu início a organização do
principal museu vivo do País. O administrador, além
de reorganizar o viveiro de plantas, construiu as
primeiras estufas, criou a Carpoteca e a Biblioteca
e colocou o Chafariz das Musas na aléia das
Palmeiras. Enfim, foi com Barbosa Rodrigues que
o Jardim da Aclimação, criado em 13 de junho de
1808 por D. João VI, começou a se tornar um dos
mais importantes institutos de pesquisa botânica.
Comemorações

A história da zona sul do Rio de Janeiro começou
com o Jardim Botânico. O Engenho Nossa Senhora
da Conceição da Lagoa, do fazendeiro Rodrigo
de Freitas, se estendia das encostas do Corcovado
e do morro Dois Irmãos até a Ponta do Arpoador,
em Ipanema. Ou seja, a região onde atualmente
localizam-se os bairros do Leblon, Ipanema, Gávea,
Jardim Botânico e Humaitá. Por lá, no final do
século XVI, mais precisamente em 1576, plantavase cana-de-açúcar e foi construída a primeira casa
da região, a sede do engenho, que hoje abriga o
Centro de Visitantes do Jardim Botânico. Da cana
plantada, os escravos produziam pães de açúcar: o
melaço (para fazer o açúcar) moldado em formas
de barro no formato de um cone. Foi daí que surgiu
a inspiração que deu nome a um dos mais famosos
cartões postais do Brasil, o Pão de Açúcar.

Engenho Nossa
Senhora da
Conceição da
Lagoa, atual Centro
de Visitantes
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A Natureza em harmonia
com a ciência e a história
O local, destinado à pesquisa botânica, abriga a mais importante coleção de plantas
do país e possui importante acervo arqueológico, histórico e cultural.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) ainda é
mais conhecido como um parque de visitação do que
como um centro de referência em pesquisa botânica.
É uma das atrações turísticas mais famosas do
Rio. Diariamente, turistas nacionais e estrangeiros,
estudantes, pesquisadores, crianças passeiam pelo
espaço de 55 hectares cultivados com nove mil
espécimes, de cerca de duas mil espécies da flora do
Brasil e do mundo. Pode-se dizer, sem medo de errar,
que o Jardim Botânico é uma segunda praia para os
cariocas e visitantes da cidade.

Coleções vivas

ARBORETO

Estufas:
Bromeliário
Cactário
Orquidário
insetívoras
Jardins Temáticos:
Sensorial
Beija-Flores
Bíblico
Medicinal
Japonês
Roseiral

O local – um antigo engenho de cana-de-açúcar
(veja quadro) - foi escolhido por D. João VI para
abrigar uma fábrica de pólvora e, posteriormente,
também cultivar especiarias. As espécies plantadas
pelo então príncipe regente evoluíram, ao longo
de dois séculos, para um museu vivo exuberante.
Enquanto caminha pelas aléias do parque, o visitante
pode encontrar macacos, pássaros e outros animais
silvestres se fartando com frutos, artistas gravando
entrevistas, noivas e debutantes sendo fotografadas,
e pesquisadores descendo de rapel uma Sumaúma
da qual coletaram material botânico. Ou seja, no
local, o público convive harmoniosamente com a
natureza, a ciência e a história.

arqueológicas encontradas em escavações estão
expostas nesses locais.
O acervo histórico do Jardim é formado, ainda, pelo
Chafariz das Musas, o Aqueduto da Levada, o Portal
da Academia de Belas Artes, o Solar da Imperatriz,
onde funciona a Escola Nacional de Botânica
Tropical, e a Casa Pacheco Leão, atualmente Núcleo
de Educação Ambiental. Todas essas edificações
foram restauradas nos últimos anos. Em breve, o
visitante ganhará um pavilhão que reunirá as quatro
esculturas de aço do Mestre Valentim. “Lá, o trabalho
de restauração das peças poderá ser acompanhado
pelos visitantes”, informa o diretor.
Do ponto de vista científico, o Jardim Botânico do Rio
de Janeiro é conhecido pelas suas valiosas coleções.
Ao contrário da maioria dos jardins botânicos do
Brasil e do mundo, o que foi criado por D. João VI se
caracteriza por abrigar uma grande diversidade de

“O Jardim Botânico é um lugar muito especial
e, na verdade, muito mais que um parque. É um
arboreto, um local destinado à pesquisa botânica,
e um Monumento Nacional, tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, diz
o diretor de Ambiente e Tecnologia da instituição,
Guido Gelli. Segundo ele, o Instituto tem um acervo
arqueológico e histórico muito valioso e importante
como, por exemplo, a Casa dos Pilões e o prédio do
Centro de Visitantes, que é a construção mais antiga
da zona sul do Rio de Janeiro (1576). As peças

Guido Gelli, diretor de
Ambiente e Tecnologia

espécies de outros países. “Nosso Jardim Botânico
surgiu a partir do plantio de mudas trazidas de
outros continentes”, lembra Guido Gelli. Nos últimos
anos, as coleções temáticas foram organizadas de
modo a capturar o interesse do visitante. As coleções
ficam distribuídas em duas estufas, a científica e
a expositiva. Na expositiva, estão as plantas mais
populares e atraentes.
As coleções temáticas do JBRJ incluem o Bromeliário,
com 4.400 espécimes de 450 espécies, o Orquidário,
com 4.700 espécimes de 800 espécies, o Cactário,
que, reaberto depois de 20 anos, recebeu mais
de 100 novas espécies de cactus, e as Insetívoras
(carnívoras). Além dessas, o arboreto abriga os
jardins Sensorial, para deficientes visuais, com
área de circulação adequada e atrativos táteis e
olfativos, acompanhados por placas em braile; o
dos Beija-flores, reunindo plantas da Mata Atlântica
polinizadas por esses pássaros; o Bíblico, com
plantas associadas às tradições judaico-cristãs,
como oliveiras, tamareiras, papiro, videira e mirra;
o Roseiral, o Japonês e o Medicinal.
Neste terceiro século de existência, as novas
aquisições para o acervo priorizarão as espécies
brasileiras ameaçadas de extinção. As próximas
coleções do arboreto serão de plantas herbáceas
de sombra, como as samambaias, os antúrios, as

violetas e as begônias. “Essas plantas têm um grande
apelo para os visitantes e são muito características
dos sub-bosques da Mata Atlântica e outras matas
brasileiras”, diz Gelli.

Estrutura
Para garantir a saúde de todo esse acervo, o
Jardim Botânico mantém um Laboratório de
Fitossanidade que pesquisa permanentemente os
problemas causados por insetos e microorganismos
no arboreto. “O fato de ser uma área de visitação
urbana e abrigar espécies variadas e originárias
de outros ecossistemas obriga o Jardim Botânico a
adotar alguns cuidados importantes, diz o diretor de
Ambiente e Tecnologia. Segundo ele, com o trabalho
do laboratório é possível minimizar as ações de
combate e possibilitar a convivência de insetos
e microorganismos no parque. Recentemente, o
Laboratório de Fitossanidade, junto com a Fundação
Instituto Oswaldo Cruz, pesquisou os mosquitos
que proliferam nas bromélias em ambiente natural.
O objetivo era saber se havia risco de incidência
do mosquito aedes aegyptis (vetor da dengue). O
resultado da pesquisa, já divulgado, negou essa
possibilidade.
Um trabalho com cupins, brocas e formigas
determinou o plano de manejo para controlar os

Além da paisagem exuberante, as estufas nas fotos: (Cactário, Bromeliário e
Orquidário) atraem a atenção de turistas e pesquisadores

danos causados por esses insetos no arboreto.
Uma das próximas pesquisas do laboratório será
o levantamento da fauna de insetos que interagem
com as palmeiras imperiais para reduzir os riscos
de ameaça à planta-símbolo do arboreto.
A conservação de toda a área verde do parque é
permanente e obedece a critérios de paisagismo
estabelecidos para harmonizar as espécies. Até o
final do ano, a diretoria de Ambiente e Tecnologia
prevê concluir uma das principais obras de infraestrutura do local, um trabalho de drenagem das
aléias e correção do piso para evitar que elas sejam
destruídas pelos cursos d’água. “Estamos retirando
a terra do piso e moendo com uma mistura de
argila e um traço mínimo de cimento para manter
a infiltração da água no solo e, ao mesmo tempo,
assegurar o trânsito de cadeiras de roda e carrinhos
de bebê”, explica Guido. Para facilitar a visita de
pessoas idosas e com dificuldades de locomoção,
há pouco mais de um ano foram disponibilizados
carrinhos elétricos, com oito lugares cada, que
percorrem com guias treinados os principais pontos
do Jardim.
Além de pessoal habilitado para manter o acervo
florístico, o Jardim Botânico desenvolve um trabalho
de inclusão social com os cursos oferecidos a menores
carentes no Centro Sócioambiental. Criado em 1868
para formar jardineiros e administradores das
fazendas próximas, o centro foi resgatado em 1989
com o Programa Educação e Trabalho e, desde então,
já formou mais de 1.500 jovens em jardinagem.
O Jardim Botânico também atua na área de educação
ambiental. Fundado em 1992 para atender às
visitas escolares, o Núcleo de Educação Ambiental,
que funciona na Casa Pacheco Leão, criou o Projeto
Conhecendo Nosso Jardim, voltado para professores.
O objetivo desse projeto é oferecer aos professores
material e informações sobre o Jardim Botânico
para que enriqueçam a visita de seus alunos. Cerca
de oito mil professores já participaram do curso,
que reúne os interessados duas vezes por semana.
O núcleo também disponibiliza às escolas, como
complemento à visita do arboreto, um laboratório
didático, com encenação de histórias, exposições e
jogos educativos.

ARBORETO

- Como se percebe - diz Gelli -, na gestão do Jardim
Botânico, não podemos deixar de considerar os
aspectos histórico, cultural e arqueológico. Também
não podemos deixar de registrar o interesse que
inúmeras pessoas têm pelo Jardim, inclusive
celebridades (como foi o caso de Antônio Carlos
Jobim), que freqüentam regularmente o Jardim.
A partir desse conceito, a atual gestão do instituto
implementou um amplo projeto de modernização
das áreas contíguas ao arboreto, com a criação de
um Corredor Cultural, onde encontra-se a maior
parte das edificações. O espaço integra ciência,
cultura, natureza e arte, deixando a instituição com
um perfil dinâmico e atualizado.

O trabalho de
inclusão social,
desenvolvido
pelo Centro
Sócioambiental
já formou em
jardinagem mais
de 1500 jovens
carentes; os
cuidados com a
conservação da
área de visitação
são permanentes
para garantir o
acesso de crianças
e idosos ao
arboreto

Instituto vai coordenar
plano de conservação para
espécies ameaçadas
“A criação do Centro Nacional de Conservação da Flora mostra a importância e
aponta o caminho que a instituição vai seguir nesse novo milênio”.

PESQUISA CIENTÍFICA

A realização de concursos públicos fez dobrar
o número de pesquisadores do Instituto para
cerca de 40. Isto possibilitou a ampliação da base
de pesquisadores, que teve como conseqüência

imediata a criação da pós-graduação. De acordo
com o diretor, “o curso multiplica os caminhos da
produção científica da casa, porque passa a agregar
ao seu quadro doutorandos e mestrandos, que já são
profissionais, dedicados exclusivamente à pesquisa”.
A meta agora é integrar, nos próximos cinco anos,
o Jardim Botânico na seleta lista das 10+ instituições
de pesquisa brasileiras e 500+ instituições mundiais
quanto à expressividade da produção científica e
áreas afins.
O Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (IPJB) possui o principal Herbário do País,
com cerca de 330 mil plantas, incluindo coleções
históricas adquiridas por D. Pedro II. O Herbário
é um acervo básico para a pesquisa botânica,
principalmente para o trabalho de identificação de
espécies (taxonomia), o principal foco das pesquisas
do Jardim Botânico e fundamental para o estudo e
conservação da biodiversidade. Segundo o diretor
Fábio Scarano, nos últimos anos, o Instituto se adequou
para aprimorar ainda mais essas pesquisas. “Hoje
temos condições de usar ferramentas da anatomia,

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro possui o principal Herbário do País com cerca
de 330 mil plantas

Pesquisa Científica

Muita coisa aconteceu no horto criado por D. João
VI, no decorrer desses 200 anos. Desde a plantação
das primeiras mudas e sementes, em 1808, o acervo
florístico e os estudos sobre as espécies não pararam
de evoluir até culminar, no início desta década, com
a criação do curso de pós-graduação (mestrado
e doutorado) e da Escola Nacional de Botânica
Tropical. Segundo o diretor de Pesquisa Científica
do Jardim Botânico, Fábio Scarano, o fato reflete
a credibilidade da instituição na área de ciência
e pesquisa. “A escola é o símbolo da maturidade
científica na produção de conhecimento”, diz. Para
ele, a transformação do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro no instituto de pesquisa do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) mostra a importância que
a instituição vai ter nesse novo milênio no que diz
respeito às políticas de Estado para conservação e
uso dos recursos naturais.
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morfologia de frutos e sementes e até biologia
molecular e genética para auxiliar na identificação
de espécies”, diz.
As mudanças tiveram um impacto direto nas
coleções científicas do Instituto que agregou bancos
de DNA e de germoplasma. Essas coleções são
parte de uma estratégia mais ampla do Jardim
Botânico, que irá coordenar e elaborar planos de
conservação para as espécies vegetais ameaçadas
de extinção. Dentre estas, constam espécies de
importância econômica como o mogno, o pau-brasil
e a araucária. Assim, IPJB entra no terceiro século
de existência, inaugurando uma
nova fase: “O Instituto estará
envolvido com pesquisas sobre
espécies ameaçadas e com a
organização de banco de dados
sobre espécies brasileiras”,
informa Scarano.
Para isso, a diretoria
de Pesquisa Científica está
elaborando uma Política de
Coleções e uma Política de
Dados e Informações, definindo
critérios e procedimentos para
armazenagem
de
material
botânico e de propriedade e
divulgação dos dados coletados.

o Ministério do Meio Ambiente (MMA) na definição
de políticas para conservação da flora. Mas, para
ele, o grande desafio é fazer chegar ao grande
público que freqüenta o espaço o conhecimento
produzido pelo Instituto:
- É importante, seja para o jovem do Laboratório
Social, crianças e professores que participam das
atividades do Núcleo de Educação Ambiental ou
para o turista que vem visitar o museu ou o arboreto,
que eles entendam o que é ciência e a que fins a
ciência tem se prestado ao longo dos tempos. A
pesquisa que desenvolvemos, sendo voltada para
o conhecimento e a conservação
da biodiversidade, tem impacto
direto na nossa vida, no nosso
dia-a-dia. Se a gente acredita
que as questões ambientais
são importantes para o País ter
um melhor desenvolvimento,
é importante que a gente faça
chegar aos outros setores da casa
essa pesquisa de qualidade que é
feita aqui.

Além
do
arboreto,
do
Herbário, dos bancos de sementes
e de DNA, o acervo científico
do Jardim Botânico inclui
coleções de madeiras (Xiloteca)
e de frutos secos (Carpoteca),
Segundo o diretor, o Jardim
esta última criada em 1915,
Botânico também será o
com um patrimônio de seis mil
responsável pela coordenação
exemplares, considerado um dos
do componente de flora
melhores e mais completos do
do Programa de Pesquisa
mundo. O Instituto possui ainda
em Biodiversidade (PPBIO)
uma Fototeca, com cerca de nove
Fábio Scarano, diretor
do Ministério da Ciência e
mil fotografias de plantas de
de Pesquisa Científica
Tecnologia
(MCT),
voltado
grande valor histórico, e uma das
para a Mata Atlântica. “Vamos
mais completas e especializadas
receber recursos substanciais
bibliotecas do País. A Biblioteca
do MCT que nos permitirão montar uma rede de
Barbosa Rodrigues reúne cerca de 109 mil volumes,
pesquisa e monitoramento em biodiversidade da
dos quais 13 mil são obras especializadas e livros de
Mata Atlântica”, afirma.
referência e três mil são consideradas raridades.
De acordo com Scarano, a tônica do JB, enquanto
instituto de pesquisa, neste terceiro século, é subsidiar

Como se pode ver, o Jardim Botânico é muito mais
do que um belo parque.

PESQUISA CIENTÍFICA

Coleção Científica
Herbário
Banco de DNA
Banco de Germoplasma
Banco de Sementes
Carpoteca (frutos secos)
Xiloteca (madeiras)
Fototeca
Biblioteca

Cursos para
conhecer e proteger
a biodiversidade
brasileira

Houve um tempo em que Biologia, Botânica,
Ecologia, entre outras, eram apenas carreiras de
nível superior. A segunda opção dos candidatos a
vestibular na área biomédica. O mercado de trabalho
também era restrito, limitava-se às salas de aula. Mas
o mundo mudou e, hoje, essas são as profissões do
presente. “A questão ambiental agora está entre as
principais preocupações da sociedade e isso ajuda a
dar mais visibilidade para as atividades científicas”,
diz Gilberto Amado, diretor da Escola Nacional de
Botânica Tropical (ENBT), do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
O acervo botânico acumulado ao longo de 200
anos sempre atraiu estudiosos, pesquisadores e
observadores para o horto criado por D. João VI.
Afinal, é no Jardim Botânico que estão os objetos
de estudo dos mais variados ecossistemas do
planeta. Nada mais natural que complementar o
que sempre funcionou como Instituto de Pesquisas
com um Centro de Ensino. Assim, em 2001, o Solar
da Imperatriz (foto) passou a abrigar a Escola
Nacional de Botânica Tropical. De acordo com o
diretor Gilberto Amado, “a Escola foi criada com o
objetivo de se tornar, de fato, um braço de ensino
do Jardim Botânico e atender às necessidades de
profissionais da área, que estavam limitados a um
único curso de pós-graduação em Botânica no
Estado o Rio de Janeiro”.
A criação da Escola mostra a prioridade do Estado
brasileiro em formar profissionais especializados
para conhecer e proteger a biodiversidade brasileira.

O curso de pós-graduação (Mestrado e Doutorado)
foi criado em 2003, após seu credenciamento pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação.
A Escola incorpora também profissionais em nível
de pós-doutorado que participam ativamente das
atividades de ensino e pesquisa do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico. “Recentemente tivemos
aprovado pela Capes um projeto de Pós-doutorado
(PRODOC) no qual o bolsista selecionado receberá
uma bolsa de R$ 3.300 por mês e ajuda anual de
R$ 12 mil para se dedicar integralmente à pesquisa
e ao ensino de pós-graduação”, diz o diretor. Para
Gilberto Amado, o investimento feito na ENBT é
estratégico. “A velocidade da degradação dos
ecossistemas brasileiros é maior que a velocidade
de conhecimento da composição da biodiversidade
desses ecossistemas”. Então, sem equipamentos e,
principalmente, sem pessoal qualificado para sair em
campo e esquadrinhar a biodiversidade brasileira,
ela vai ser destruída antes que possamos ao menos
conhecê-la”, afirma.
O próximo passo da Escola é uma parceria
com o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente,
para a realização de um curso de mestrado
profissional. A nova autarquia, criada em abril
de 2007, é responsável pela execução de ações
da política nacional de unidades de conservação
(parques, florestas, reservas protegidas por lei). O
objetivo, segundo o diretor da ENBT , “é melhor
preparar os funcionários do Instituto para elaboração

Escola Nacional de Botânica Tropical

Escola Nacional de Botânica Tropical

A Escola Nacional de Botânica Tropical é um investimento estratégico
que mostra a prioridade do Estado brasileiro em formar profissionais
especializados para preservar os recursos naturais do País.
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A nova consciência ambiental também está
ampliando o mercado de trabalho tanto para
profissionais especializados nas áreas de biologia,
de agronomia, engenharia florestal, bioquímica,
dentre outros, como para os que atuam em outros
segmentos que se relacionam ao meio ambiente.
“Hoje a instalação ou ampliação de qualquer
empreendimento industrial precisa apresentar e
aprovar Estudo e Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA)”, lembra Gilberto Amado. Os cursos
atendem, por exemplo, a profissionais da área de
ciências da informação. “O Jardim Botânico possui um
dos maiores bancos de dados sobre a flora brasileira,
é fundamental ter pessoal capacitado para ampliar e
manter esse banco atualizado”, diz.
O processo de criação da Escola começou em
1990, com o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (Pibic), do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
que destinou 25 bolsas remuneradas (cerca de
um salário mínimo) para alunos de cursos de
graduação em Biologia e áreas afins. Em 2001, a
recém-criada Escola Nacional de Botânica Tropical
realizou importantes cursos de extensão, como o de
Técnicas de Coleta e Identificação de Plantas, que o
Jardim Botânico tem grande tradição. “Fala-se muito
em biodiversidade, mas não é possível dizer o quão
diverso é um sistema sem se conhecer em detalhes
aquele sistema. Para isso é preciso profissionais
capazes de identificar as espécies de plantas que
estão naquele ambiente”, explica o diretor da Escola.
Desde então, os cursos de extensão continuam.
Atualmente são três: Especialização em Gestão
da Biodiversidade; Especialização em Educação
Ambiental e Ilustração Botânica. Este último, com
duas vertentes – a artística e a científica - tem uma
importância fundamental para os pesquisadores. “O
cientista que descreve uma planta, uma espécie nova,
precisa divulgar isso em uma publicação científica,
mas o simples texto não é suficiente para ele ter aquela
espécie validada. Ele precisa ilustrar aquela espécie.
A fotografia também é insuficiente, é necessário
ilustrar detalhes específicos, como, estames e estigmas
das flores, tipos de semente, formas das folhas dentre
vários outros.”, diz Gilberto Amado. Segundo ele, a
Escola tem um papel fundamental na formação de
ilustradores que hoje trabalham com os botânicos.
“A Malena Barretto, que foi discípula da Margaret
Mee (botânica e ilustradora inglesa que ilustrou um
enorme número de bromélias e orquídeas), ajudounos muito a fazer do Jardim Botânico também um
centro de referência em ilustração”.

Botânico. “Imagina que o pesquisador tem que acessar
uma orquídea que está lá no topo de uma árvore.
Ele não pode ir subindo e destruindo tudo em volta
para chegar até lá, é preciso adotar procedimentos
apropriados para a coleta adequada e segura”, diz
Gilberto. Os próximos cursos de extensão previstos
são de Museus e Coleções de Jardins Botânicos e
Culturas Científicas de Jardins Botânicos.
Os cursos de pós graduação – mestrado e
doutorado – recebem inscrição de todo o País,
“uma proporção de 50 candidatos para 15 vagas
no Mestrado”, informa o diretor. Desde a sua
criação, em 2003, a ENBT formou cinco doutores
e 49 mestres. Atualmente, estão matriculados na
ENBT, 30 alunos de doutorado e 27 de mestrado.
O corpo docente, formado por 22 doutores, conta
também com professores convidados de outras
instituições do Brasil e do exterior para ministrarem
disciplinas na pós-graduação. Mas, de acordo
com Gilberto Amado, a proposta mais ambiciosa é
também fazer da ENBT uma escola de altos estudos
em Botânica. O objetivo é manter um intercâmbio
com outras instituições, trazendo especialistas de
nível internacional de primeira linha para realização
de seminários sobre temas atuais como Evolução e
filogenia “que ajudem nossos alunos e profissionais
a terem uma visão mais atualizada da ciência”,
explica o diretor.
Passaram-se quase dois séculos antes do Jardim
Botânico conquistar o direito de sediar um centro de
ensino que, hoje, é referência nacional, demonstra
a preocupação do País com a preservação da sua
biodiversidade e ajuda a divulgar à sociedade a
importância científica do arboreto.

ENBT

A casa da Imperatriz?
A Escola Nacional de Botânica Tropical não poderia funcionar em local mais adequado:
no alto do Horto (bairro para onde se estende o Jardim Botânico), cercada por uma mata
densa e preservada. As alamedas que ligam o portão de entrada até a casa que abriga a
Escola, no alto de um platô, são cercadas por pés de abricó.
O casarão, construído em 1750, era uma das 58 chácaras que ocupavam o Engenho
Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Conta-se que, em 1829, o Imperador D.Pedro I deu
a casa de presente para sua segunda esposa, a princesa austríaca D.Amélia de Leuchtenberg.
Mas a História não é muito exata neste ponto, porque há textos que registram um outro
imóvel, localizado numa antiga fazenda no bairro do Grajaú, como sendo a de D. Amélia.
Fato é que, em 1973, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), tombou
o prédio, reconhecendo-o oficialmente como o Solar da Imperatriz.

Cursos de Pós-graduação
Mestrado e Doutorado em
Botânica Tropical
Cursos de Extensão
Gestão de Biodiversidade,
Educação Ambiental,
Identificação de
Madeiras,Tópicos Básicos
em Identificação de Plantas,
Ilustração Botânica

Antes de sediar a ENBT, a partir de 2001, o imóvel foi Asilo Agrícola (1875), Museu
Florestal (1909) e Laboratório de Botânica (1927). Em 1998, totalmente em ruínas, sofreu
uma grande obra de restauração, patrocinada pela Caixa Econômica Federal em parceria
com o Ministério do Meio Ambiente. Durante as escavações foram encontrados fragmentos
de peças que contam a história da fazenda no século XVIII.
A restauração conservou as características arquitetônicas originais do prédio que reúne
um auditório para 70 pessoas, um Salão Múltiplo Uso para exposições e eventos, além de
quatro salas de aula, de informática, de apoio e de diretoria.
Se há dúvidas sobre ter sido ou não a casa da segunda mulher do primeiro Imperador do
Brasil, com certeza, enquanto centro de ensino, o Solar da Imperatriz é o lugar perfeito para
a concentração de cientistas e pesquisadores.

Escola Nacional de Botânica Tropical

de planos de conservação de espécies e de manejo
das unidades de conservação.”.
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A Escola de Botânica disponibiliza ainda cursos
que atraem a atenção dos mais diversos profissionais,
como os cursos de Rosas, Identificação de Madeira,
Macrofotografia, Biologia Floral e de Escalada. Isso
mesmo, Curso de Escalada para Coleta de Material
Gilberto Amado, diretor da Escola Nacional de Botânica Tropical

Parcerias viabilizam
mudanças e projetos
Os investimentos feitos pelos parceiros este ano somaram o
equivalente a mais da metade do orçamento da instituição

“A gestão atual focou sua atuação na ampliação
de novas parcerias, procurando utilizar muito a
marca do Jardim Botânico, que desfruta de prestígio
e reconhecimento pelas atividades desenvolvidas.
Isso é demonstrado pelo espaço que a instituição
tem conquistado na mídia”, diz Cader. A estratégia
de marketing deu certo. O número de empresas e
instituições parceiras aumentou. O resultado, de
acordo com o diretor de Gestão, foi a realização
de projetos de relevância e que estão tendo grande
repercussão na sociedade, como, por exemplo, a
reforma do prédio recém-inaugurado do Museu
do Meio Ambiente, patrocinada pelo BNDES e
pela Petrobras, e a informatização do Herbário,
um projeto da área científica, que teve a parceria
da Petrobras.

A independência para gerir permitiu negociações
diretas tanto com parceiros como com o Ministério do
Planejamento que ampliou, este ano, o orçamento da
instituição em 50%. O aumento era necessário para
atender necessidades que surgiram em conseqüência
do crescimento da instituição. Mas, segundo Renato
Cader, o orçamento, cerca de R$ 9 milhões, não é
suficiente para a manutenção da nova autarquia. É
aí que entram os parceiros.

As parcerias, atualmente, somam mais da metade
do orçamento do (IPJB). Só a reforma do prédio
do museu custou cerca de R$ 4 milhões. Segundo
Cader, elas são fundamentais para o crescimento da
instituição. As boas relações com parlamentares no
Congresso também ajudaram a ampliar os recursos,
por meio de emendas, que foram direcionados para
diversos projetos, nas áreas cultural, científica e no
parque. Nos dois primeiros anos da atual gestão,

Gestão

O terceiro século do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro começa inaugurando um modelo de
gestão pública contemporâneo, desenhado para
consolidar o processo de modernização implantado
na instituição a partir de parcerias e do orçamento
participativo e transparente. De acordo com o diretor
de Gestão, Renato Cader, as mudanças começaram
com a aprovação da Lei nº 10.316, em 2001,
criando o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico
do Rio de Janeiro (IPJBRJ), com status de autarquia
federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.
“Com isso, ganhamos autonomia financeira e
administrativa com patrimônio e receitas”. Agora,
a meta é promover uma reestruturação interna,
redimensionando as diretorias e adequando o
quadro de funcionários.

gestão
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Com o apoio dos parceiros foi possível reformar o prédio do Museu do Meio Ambiente, implantar o
Jardim dos Beija-flores, restaurar o Jardim Medicinal e catalogar os livros da Biblioteca Barbosa Rodrigues

Outra inovação na autarquia que ajudou a
melhorar seu desempenho financeiro e a qualidade
do gasto público foi a adoção do orçamento
participativo. Segundo Renato Cader, a dotação
orçamentária é debatida por toda a equipe. A
deliberação dos recursos só é definida após as
sugestões e solicitações serem discutidas por um
grupo de trabalho e referendada em uma reunião
com os diretores.

Qualidade e modernidade
O quadro de funcionários efetivos do Instituto
soma 230 servidores. São biólogos, agrônomos,
engenheiros florestais, museólogos, historiadores,
arquitetos, administradores, dentre outros. “Desse
total, 40 são pesquisadores, dos quais 73% possuem
doutorado”, informa Cader. Esse número, no
entanto, chega a 400 se somar os colaboradores
e terceirizados. O governo está autorizando,
ainda para este ano, a realização de um concurso
público, oferecendo vagas para diversos níveis,
de pesquisadores a analistas de gestão. “Mesmo
assim, continuaremos na busca de alternativas para
reforçar e qualificar, cada vez mais, nosso quadro
de pessoal,” diz o diretor de Gestão.

gestão

Para dinamizar a gestão, a diretoria iniciou um
processo de contratação de consultorias em gestão. O
objetivo é desburocratizar e modernizar os processos
administrativos e, também, “obter mais eficiência nos
gastos públicos, gastando menos e fazendo mais”.
Segundo Cader, o governo federal tem direcionado
cada vez mais recursos para consultoria em
gestão. Essas consultorias identificam o problema,
desenvolvem uma proposta e acompanham, com
os servidores, a implementação da mesma. No
Jardim, elas estão atuando em diversas áreas. Uma
das mais importantes é a que está elaborando a
implantação do Plano de Tecnologia da Informação
(TI). De acordo com o diretor de Gestão, o Banco
Mundial já aprovou a liberação de R$ 1,8 milhão
para transformar o Instituto de Pesquisa Jardim
Botânico do Rio de Janeiro em um centro de
referência da flora brasileira, sendo que parte desse
recurso será usado no Plano de TI. “O Jardim é o
órgão oficial responsável por coordenar e elaborar
a lista das espécies da flora brasileira ameaçada

de extinção. Para isso nós precisamos de ter um
aporte de informática e tecnologia considerável,
porque teremos de alimentar os bancos de dados
de coleções vivas do Brasil e subsidiar um banco de
dados internacional”, explica.

Para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, serão instaladas
câmeras de segurança eletrônica monitoradas por toda a área do parque

A utilização do pregão eletrônico e das compras
verdes também se destaca no sistema de gestão
adotado. O Instituto é um dos pioneiros na utilização
da internet para lançar seus editais de compras. “O
meio eletrônico é um facilitador que ajuda a reduzir
gastos com transparência. Faz com que muitas
empresas tenham acesso e participem, o que acaba
resultando em mais opções para nós”, diz Cader.
A preocupação com as compras verdes, segundo
ele, está cada vez mais presente nos editais de
licitação: “Nossos editais prevêem a aquisição de
bens e serviços ambientalmente sustentáveis, desde
a compra de papel reciclado até a realização de
obras com princípios de arquiteturas sustentáveis,
tais como prédios com sistema de refrigeração
que produz menos CFC (o gás que contribui para
o efeito estufa) e telhados com aproveitamento da
água da chuva”.
Uma
das
principais
preocupações
da
administração é melhorar a qualidade dos produtos
e serviços oferecidos aos visitantes. “Estamos
contratando um serviço para instalar câmeras de
segurança eletrônica monitoradas por todo o parque e
prédios da instituição, complementando a ronda feita
pelos guardas”, anuncia o diretor. No bicentenário, o
público ganha de presente a instalação de wi-fi, que
possibilitará o acesso à internet sem fio em diversas
áreas do parque.
Todas essas iniciativas administrativas ajudaram a
dar ao Jardim, criado há 200 anos, uma cara nova,
moderna, contemporânea. E é como um Instituto
de Pesquisa, atualizado, equipado e reconhecido
internacionalmente que ele entra no seu terceiro
século de existência.

Gestão

2003 e 2004, a introdução de novos métodos de
gestão e controle permitiu um aumento de 62,5%
na arrecadação. A partir daí, o aumento tem sido
de, em média, 10% ao ano. Além da venda de
ingressos, a receita do Jardim Botânico cresceu com
mais vendas de mudas, o aluguel de espaços e os
eventos. “O que contribuiu muito para isso foram os
eventos realizados, como as exposições de orquídeas
e bromélias, entre outros, que atraem cada vez mais
visitantes”, afirma Cader.
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Renato Cader,
diretor de Gestão

Rio ganha Museu do Meio Ambiente
Depois de um ano de
reformas, o Jardim Botânico
do Rio de Janeiro abriu ao
público o prédio que sediará
o primeiro Museu do Meio
Ambiente da América Latina.
O prédio de dois andares,
com uma área de 800 metros
quadrados, restaurado pela
Petrobras e pelo BNDES, foi
inaugurado pelo ministro do
Meio Ambiente, Carlos MInc,
como parte das comemorações
do bicentenário. No futuro,
o Museu do Meio Ambiente
abrigará uma exposição
permanente sobre a questão
ambiental, no Brasil e no
mundo, mostrando o planeta
Terra e seu povoamento,
a
questão
urbana,
o
aquecimento global e os
sete ecossistemas brasileiros:
Mata Atlântica, Amazônia,
Caatinga, Pantanal, Litoral,
Pampa e Cerrado.
As mostras vão ocupar áreas de diferentes tamanhos em 16 ambientes de exposição, além de uma cafeteria
e uma livraria no subsolo. A exposição “Gabinete de Curiosidades de Domenico Vandelli”, o naturalista
italiano que criou o Jardim Botânico e o Museu de História Natural de Coimbra, inaugurou o espaço que já
tem previstas as exposições Revolução Genômica, atualmente no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, entre
outubro e novembro, e sobre o físico alemão Albert Einstein para março de 2009. A visitação é gratuita de
terça a domingo, das 10h às 17h.

A influência de Vandelli
A História do Brasil foi discreta em relação a
Domenico Vandelli. Mesmo este ano, quando a
comemoração dos 200 anos da chegada da corte
portuguesa ao País é alardeada na mídia e nas
escolas, pouco se fala do naturalista. Em meados do
século XVIII, muito antes de d.João pensar em fugir
de Napoleão, Vandelli já reconhecia a importância
da biodiversidade brasileira. Enquanto professor de
História Natural da Real Academia das Ciências de
Lisboa e da Universidade de Coimbra expandiu os
limites da pesquisa científica para fora das salas
de aula, a fim de vivenciar, explorar e mapear as
riquezas naturais. Foi a partir daí que idealizou
as “viagens filosóficas”, expedições científicas que
vinham de Portugal para pesquisar e classificar a
natureza brasileira. Essas pesquisas influenciaram
decisivamente na criação do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro por D.João.
Segundo a pesquisadora Anna Paula Martins,
organizadora da exposição, “Vandelli foi um elo
entre o Brasil e o iluminismo científico europeu”.
Os discípulos do naturalista chegavam do Brasil

cheios de novidades. O botânico Manuel Arruda
da Câmara catalogou plantas do Nordeste que
podiam gerar papel e tecidos; Domingos Alves
Branco Muniz Barreto, em viagens ao litoral
baiano, descobriu ervas medicinais e fibras da
flora nativa; João Manso Pereira escreveu sobre
a reforma dos alambiques e a melhor maneira de
se transportar a cachaça para Portugal.
O que chegava da colônia ia para o gabinete de
curiosidades, um espaço onde Vandelli guardava
tudo o que julgava pitoresco. “O sentido do
gabinete de curiosidades era buscar a reunião,
sob o mesmo domínio, de produções interessantes
que encontravam-se dispersas”, explica Anna
Paula. Mais tarde, o gabinete foi associado a
museus e universidades com a catalogação de
todos os itens. De acordo com a pesquisadora,
“a diversidade da natureza brasileira observada
e descrita nas viagens filosóficas realizadas por
discípulos de Vandelli e a variedade de temas que
se articulam no universo deste naturalista é que
recriam a exposição”.

