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Plano de Ordenamento de Ocupação e Integração das Áreas do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro (JBRJ, 2011)
3.c Recuperação de áreas de preservação permanente: “Restaurar a vegetação das margens de mananciais,
representados na área do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro pelo Rio dos Macacos, Rio Iglesias e
suas nascentes”

o objetivo deste trabalho foi empreender um conjunto
de ações que visassem à conservação efetiva e
restauração ecológica das margens do Rio dos
Macacos,

aliado

a

valorização

da

participação

responsável e proativa da comunidade como agente
transformador e multiplicador de ações sociais e
ambientais. Além de promover a especialização para
jovens já capacitados em jardinagem, com curso de
viveiro de plantas nativas e técnicas de plantio.

Visão

Resgatar a saúde e biodiversidade da Bacia do
Rio dos Macacos

Metas

1. Avaliar e restaurar formações vegetais em áreas de APP;
2. Incrementar, qualitativa e quantitativamente, a produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica
no Horto do JBRJ;
3. Gerar conhecimento sobre remanescentes urbanos de Mata Atlântica;

1. Subprojeto Aprendizes de Jardinagem e
Arborização – Jovens Jardineiros
2. Subprojeto Composição e estrutura de remanescente
florestal urbano situado próximo ao rio dos Macacos

Subprojetos

3. Subprojeto Influência de um Rio de Calha Profunda
Sobre a Regeneração e Estrutura da Vegetação em suas
Margens
4. Subprojeto Alternativas para a restauração ecológica de trecho
de Mata Atlântica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Plantio 1)
5. Subprojeto Alternativas biológicas para restauração de sítios
degradados à margem direita do Rio dos Macacos minimizando a
lixiviação de sedimentos.
6. Subprojeto Recuperação de um trecho das margens do Rio
dos Macacos com espécies de fruteiras silvestres da Flora da
Mata Atlântica – (Plantio 2)

Luxuosa
parceria

Coleta e acondicionamento das
amostras para análises de solo
diversas

Coleta de solo
para análise na
EMBRAPA Solos

1. Subprojeto Aprendizes de Jardinagem e Arborização – Jovens Jardineiros
Objetivo
Capacitar jovens de 17 a 20 anos,
enfocando a importância da flora
nativa da Mata Ciliar, na escolha e
utilização de espécies vegetais
para o tratamento paisagístico
urbano e na interpretação do
patrimônio
histórico-científico,
promovendo a renovação de
conceitos e valores sociais,
participação responsável e próativa na construção pessoal e
comunitária, visando uma melhor
qualidade de vida.

Jovens da comunidade local são treinados em técnicas de plantio e
manutenção, pelo Centro de Responsabilidade Social, participando das
diversas etapas do Projeto, desde a preparação da área para o plantio até
a mensuração das mudas durante os censos de monitoramento. Assim
acredita-se ser possível integrar a comunidade e mostrar a esses
moradores a possibilidade de se manter a vegetação local sem abrir mão
do viés econômico que a mata ciliar pode proporcionar, além de
aproxima-los e conscientiza-los de suas responsabilidades com o rio dos
Macacos.

Figura 1. Jovens do Centro de Responsabilidade Socioambiental desenvolvendo atividades do Projeto
Mata Ciliar do Curso de Capacitação em Jardinagem e Arborização.

Resultados Obtidos

Neste período 48 jovens foram
capacitados diretamente através de
atividades do Projeto Mata Ciliar através
de cursos regulares no Centro de
Responsabilidade Socioambiental, onde
os mesmos foram estimulados a
desenvolver a:
•
•
•
•
•
•
•

Integração social, capacidade de
comunicação e organização;
Desenvolvimento da identidade,
autoestima e a capacidade de resolver
problemas;
Conhecimento de espécies vegetais de
Mata Ciliar Atlântica e suas utilizações;
Valorização do trabalho como gerador
de recursos para sobrevivência;
Valorização do trabalho como alternativa
de melhorias ao meio-ambiente;
Fortalecimento da identidade cultural;
Ampliação do universo profissional e de
trabalho.

Plantio (Área 1) de restauração da vegetação da mata ciliar no rio dos Macacos com 2 anos,
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ.
Plantios capazes de recompor a paisagem devem ser cada vez mais utilizados, pois geram
serviços ambientais, além de servirem como modelos didáticos, permitindo uma
extensão de práticas em salas de aulas.

2. Subprojeto Composição e estrutura de remanescente florestal urbano situado
próximo ao rio dos Macacos

Área de estudo
O estudo foi desenvolvido em um remanescente de mata ombrófila densa sub
montana, localizado entre as coordenadas 22°58’S e 43°14’W, com altitude de
80 metros e situado no município do Rio de Janeiro.
A área estudada corresponde à porção inferior da mata que recobre a
encosta do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Os resultados
preliminares deste
estudo mostram uma
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classe de diâmetro

Distribuição de indivíduos por classe de diâmetro,
remanescente de encosta próximo ao rio dos Macacos, Rio de
Janeiro.

na distribuição de
abundância das
espécies, onde
elementos das famílias
Siparunaceae,
Myrtaceae,
Melastomaceae,
Fabaceae e Lauraceae
caracterizam a
comunidade, seja
devido ao quantitativo
de indivíduos, seja pelo
quantitativo de
espécies.

3. Subprojeto Influência de um Rio de Calha Profunda Sobre a
Regeneração e Estrutura da Vegetação em suas Margens
Perguntas a serem respondidas pelo subprojeto
• Em termos de regeneração, riqueza e distribuição das
espécies, existem diferenças das margens do rio para o
interior da floresta?
• A grande profundidade da calha do Rio dos Macacos
reduz os efeitos do curso d´água sobre a distribuição das
espécies vegetais?
• De que maneira a distribuição das espécies se relaciona
com as variáveis ambientais avaliadas?
• O rio apresenta um gradiente de luminosidade que vai
diminuindo da margem do rio para o interior da mata?
• O fato das margens do rio serem íngremes diminui a
luminosidade nas áreas mais próximas do rio e isso
influência a vegetação?
• O Rio dos Macacos contribui para a dispersão de
espécies invasoras?
• A espécie invasora Artocarpus heterophyllus Lam.
(jaqueira) está limitando o estabelecimento e
sobrevivência de plântulas de espécies nativas?

O conhecimento da flora que
margeia o rio, nas suas
diversas fases de da vida
vegetal,
permite
traçar
estratégias
(planejar) os
plantios futuros na mata
ciliar

Indivíduos arbóreos

Juvenis

Plântulas
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Figura 5. Resultados preliminares da comunidade florística encontrada nas três fases d
desenvolvimento da vegetação do trecho de mata ciliar do rio dos Macacos, Jardim Botânico do Rio d
Janeiro, RJ.

4. Subprojeto Alternativas para a restauração ecológica de trecho
de Mata Atlântica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Plantio 1)
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5. Subprojeto Alternativas biológicas para restauração de sítios degradados à
margem do Rio dos Macacos minimizando a lixiviação de sedimentos.

Circunferência(cm) das touceiras por planta deCalathea cylindrica

Número de folhas por planta deCalathea cylindrica
Figura 1. Avaliação do crescimento de Calathea cylindrica - número de folhas – nos sítios
experimentais ao longo da margem do rio dos Macacos, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ.

Figura 2. Avaliação do crescimento de Calathea cylindrica – circunferência (cm) da touceira – nos
sítios experimentais ao longo da margem do Rio dos Macacos, Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
RJ.

Como resultado preliminar, foi possível observar que as mudas tiveram um
melhor desenvolvimento no talude que no plano, o que indica que a espécie
parece se desenvolver melhor nos terrenos mais bem drenados a pleno
sol, como os do talude, evidenciado pelo maior crescimento das mudas e
maior desenvolvimento das touceiras. Os resultados da análise granulométrica
demonstram não haver diferenças, em termos de proporção de areia, silte e
argila entre as três parcelas para perda de solo. É possível ter uma indicação,
ainda que preliminar, da eficiência da espécie Calathea cylindrica à retenção
de sedimentos e diminuição de erosão.

Calathea cylindrica

6. Subprojeto Recuperação de um trecho das margens do Rio dos Macacos com
espécies de fruteiras silvestres da Flora da Mata Atlântica – (Plantio 2)

Horto Florestal

A área a ser recuperada é contígua ao Horto Florestal e tem 836m²
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plantio por espécies de fruteiras
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Estrada dos Gerivás

Detalhe de parte da área
(plana) preparada para o
plantio, as margens do
Rio dos Macacos,
contígua à estrada para o
Horto Florestal; a
preparação para o plantio
incluiu a retirada de
grande quantidade de
lixo inorgânico (concreto,
plástico e metais,) além
de troncos de árvores ali
remanescentes.
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Legenda das espécies
R
P – Palmito – Euterpe edulis Mart. (mudas c/sombreamento com sombrite 70%)
J - Jenipapo - Genipa americana L. - Rubiaceae
A - Araçá - Psidium cattleyanum Sabine - Myrtaceae
GR - guaribara rugosa - Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg) Nied. - Myrtaceae
AR - araticum ou anona - Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. - Anonnaceae
I - Ingazeiro - Inga laurina (Sw.) Willd. – Fabaceae
C – Cambuí - Eugenia candolleana DC. - Myrtaceae

Esquema de plantio em quincôncio

Dentre as espécies selecionadas para
recuperação da mata ciliar, o palmito,
Euterpe edulis Mart. é uma espécie que
vem se mostrando adequada para plantio de
enriquecimento em áreas de vegetação
secundária.
O palmito é uma espécie que necessita de
sombreamento. Razão pela qual os
palmiteiros serão plantados “protegidos”
pelas fruteiras.

Indivíduo juvenil de
palmito no ambiente

Exemplares de palmito, Euterpe edulis Mart. porta –
sementes na Floresta Nacional da Tijuca

Preparação da área para o plantio das mudas (abertura
das covas) do esquema em quincôncio

Jovens aprendizes do Centro de Responsabilidade Social em treinamento na área de
plantio - marcação do espaçamento 2m X 1,1,5m das covas no quincôncio

Foram preparadas 315 covas onde foram plantadas 115 mudas de fruteiras. Os palmitos,
cujas sementes foram colhidas no PARNA Tijuca, estão sendo cultivados no Centro de
Responsabilidade Social, para instalação posterior.

Plantio das fruteiras silvestres

Devido ao alagamento verificado em parte da área, está sendo adotado o plantio na
forma de “plantio em montículos” ou “covas invertidas” (Marconato 2010), na região do
encharcamento de maneira a proteger o desenvolvimento das mudas do excesso de
água. As 190 mudas de palmito serão introduzidas posteriormente. Após os 30 dias
iniciais do plantio, avaliação de sobrevivência das mudas de fruteiras tutoras indicam
que apenas duas plantas morreram devido à interferências antrópicas.

Perspectivas

Perspectivas
Monitoramento dos plantios
Plantio 1 – a cada 6 meses (crescimento e sobrevivência; percentual de
cobertura/sombreamento)
Plantio 2 – a cada 3 meses (crescimento e sobrevivência);
Avaliação da regeneração natural nas áreas de plantio (1 e 2)

Coleta de sementes de espécies da vegetação local inventariada pelo Projeto;
Estoque e manutenção do banco de sementes do JBRJ com as espécies locais;
Novas áreas para recomposição ao longo do rio dos Macacos a serem
identificadas;
Produção de mudas no Horto Florestal especificamente para esse fim.
Talhões históricos - Inventário dos remanescentes e avaliação da regeneração
Influência dos dispersores (Relação planta/animal; DIAT) – macaco prego, morcegos,
aves nas áreas de influência entre o Arboreto do JBRJ e o a Bacia do rio dos Macacos
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