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INTRODUÇÃO

Com cerca de um milhão de visitantes por ano, consideradas as áreas do arboreto (ingresso
pago) e corredor cultural (ingresso gratuito), o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro apresenta para os próximos anos alguns desafios de monta ao seu corpo de dirigentes e
gestores: o primeiro deles é modernizar a instituição, adotando para tanto critérios de
sustentabilidade indicados em diversos documentos e orientações da União (como o PLS e a
Agenda A3P do MMA), melhorando significativamente a qualidade da gestão e processos; o
segundo diz respeito à manutenção dos esforços que vêm transformando a pesquisa aqui realizada
como uma das melhores do País, contribuindo, tanto para as políticas nacionais de meio ambiente
quanto para os compromissos que o Brasil tem junto à Convenção da Diversidade Biológica.
Estreitando ainda mais os vínculos existentes com o Ministério do Meio Ambiente e outras
vinculadas (caso do ICMBIO). O terceiro desafio diz respeito à satisfação dos visitantes do belo
jardim histórico, com 9.500 plantas entre raras e ameaçadas de extinção que mantemos em meio a
um patrimônio arquitetônico de reconhecido valor histórico, aspecto especialmente destacado em
2015 quando se comemora o aniversário de 450 anos da Cidade do Rio de Janeiro.
A valorização destes e outros ativos do Jardim Botânico, além das tarefas de rotina, exige
uma visão estratégica que vá tecendo ações presentes e futuras, de modo que estas iniciativas de
modernização e de incremento na qualidade se dêem sem descontinuar apesar das restrições
orçamentárias anunciadas para 2015 e para além dos cenários que estão sendo desenhado para o
País, de um crescimento muito pequeno nos próximos anos.
Sem dúvida nenhuma, a grande preocupação, além do orçamento hoje insuficiente para fazer
face às despesas correntes e aos investimentos necessários – tema já abordado junto às autoridades
do MMA e da SOF/MPOG em 3014, é o que já chamamos de “apagão técnico-científico”, uma vez
que necessitamos urgentemente de um concurso para repor quadros (todos afastados por motivo de
aposentadoria), certame este que não foi autorizado no ano passado - havendo pouca esperança de
que o seja neste ano de 2015, o que compromete bastante a capacidade técnico-científica da
Instituição.
Estamos com 47 funcionários a menos do que estávamos há 2 anos, e manter a qualidade
técnica da gestão sem funcionários concursados, e com restrição orçamentária para aumentar o
quadro de terceirizados constitui-se em uma situação que impõe limites ao desenvolvimento da
Instituição e às entregas que se espera a mesma faça.
Este quadro de diminuição do corpo técnico somado a possíveis restrições orçamentárias,
torna-se particularmente grave quando a expectativa é que o Instituto venha a reintegrar em mais
um terço a sua área territorial, por meio de reintegrações de posse determinadas pela Justiça e por
um Acórdão com o TCU, onde estão vinculados a SPU e o Instituto Jardim Botânico. As
demolições de casas de ocupantes ilegais acrescida da necessidade de fazer a requalificação
ambiental da nova área impõe ao Instituto custos que o orçamento atual não ancora.
Com a ajuda de um Conselho estratégico denominado Conselho de Desenvolvimento
Sustentável do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, empossado em setembro

de 2013, temos procurado financiar alguns projetos com recursos oriundos de patrocinadores
privados. Os casos mais destacados são os patrocínios da Vale e da Light, ambos administrados pela
Associação de Amigos do Jardim Botânico e que se empenham em fazer melhorias principalmente
no patrimônico histórico, hoje regulado por leis de tombamento e substantivamente caros em
termos de manutenção e recuperação de deterioração ocasionada pelo clima úmido e quente da
Cidade.
O Instituto vem há uma década apresentando melhora visível na administração de seus
ativos e há uma expectativa crescente, em função da fama e da simpatia que o Jardim desperta na
imprensa e junto aos formadores de opinião, que os próximos anos sejam no mínimo de
manutenção deste patamar de desenvolvimento alcançado.
Por isto, os chamados projetos estratégicos de modernização desenhados para serem
implementados até 2016 (ano da realização dos Jogos Olímpicos na Cidade) são emblemáticos no
sentido de que o Instituto continue comprometido com as metas de desempenho traçadas no seu
planejamento estratégico.
Neste sentido, e finalmente, em nossa avaliação, o desafio maior – crucial – diríamos é
coadunar estas expectativas, a visão estratégica que nos orienta com um quadro claramente
recessivo que temos à frente, e que esperamos seja conjuntural.

Samyra Crespo
Presidente do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Estrutura do relatório

O presente Relatório de Gestão foi elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa
TCU nº 063/2010, 7 3 / 2 0 1 3 ; da Decisão Normativa TCU nº 134/2014, 139/2014 e da Portaria
TCU nº 90/2014. O seu conteúdo e formato estão adequados ao conjunto de demonstrativos
referentes às partes A (Conteúdo Geral) e B (Informações Contábeis da Gestão) do Anexo II da
referida DN.
O relatório contempla os diversos aspectos da gestão e os resultados alcançados pelas unidades
(administrativa e finalísticas) do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro na
execução dos recursos orçamentários autorizados na Lei Orçamentária Anual, por meio das ações
sob sua responsabilidade vinculadas aos programas governamentais do PPA 2012-2015.
Participaram da sua redação a Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças integrante da
Diretoria de Gestão e as diversas Unidades Organizacionais do JBRJ.
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PARTE “A” – CONTEÚDO GERAL, DN TCU N.º 134, de 04/12/2013.
1.
1.1

Parte A, item 1.1, do Anexo II da DN TCU N.º 134, de 04/12/2013.
Identificação da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Código SIORG: 1927
Identificação da UJ
Denominação completa: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Denominação abreviada: JBRJ
Código SIORG: 1913
Código LOA: 44206
Código SIAFI: 71441
Situação: Ativa
Natureza jurídica: Autarquia
Principal atividade: Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências
Código CNAE: 7210-0/00
Físicas e Naturais
Telefones: (21) 3204-2528 e 3204-2524
Telefax: (21) 3204-2522
Endereço eletrônico: jbrj@jbrj.gov.br
Página da Internet: http://www.jbrj.gov.br
Endereço postal: Rua Pacheco Leão, 915 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22460-030
Normas relacionadas à UJ
Normas de criação e alteração da UJ
Norma de Criação: Lei nº 10.316, de 06/12/2001, publicada no D.O.U. de 07/12/2001
Estrutura Regimental: Decreto nº 6.645, de 18/11/2008, publicado no D.O.U. de 21/11/2008
Regimento Interno: Portaria nº 401/GB Ministro/MMA, de 11/11/2009, publicada no D.O.U. de 13/11/2009
Outras normas infra-legais relacionadas à gestão e estrutura da UJ
Os Boletins de Serviços com peridiocidade mensal, elaborados pela CGP/DG/JBRJ, relacionam as Portarias internas
que formalizam as normas, instruções e demais atos do Presidente do JBRJ. Destacam-se, entre essas normas, aquelas
que disciplinam a concessão e a comprovação de diárias e passagens; o subsídio de assistência saúde dos servidores
ativos e inativos; o remanejamento de servidores no âmbito do órgão; a concessão, aplicação e comprovação de
suprimento de fundos; o uso da Internet e do correio eletrônico; a solicitação e a publicação de atos no Diário oficial
da União; a formalização dos Termos de Convênios e Parcerias; o Sistema de Avaliação de Desempenho Individual do
Estágio Probatório; o Regimento Interno da Comissão Especial para Avaliação de Desempenho Individual do Estágio
Probatório; o Regimento de Funcionamento da Comissão de Ensino da ENBT; o Regimento da Câmara de Pósgraduação e da Coordenação de Pós-graduação da ENBT; o Regimento Interno da Comissão Interna do Plano de
Carreiras de Ciência e Tecnologia; o Regulamento da Biblioteca Barbosa Rodrigues; o Regulamento para Utilização
de Serviço Voluntário; o Regulamento de Utilização dos Espaços Físicos; o Regulamento para Utilização de Serviços
de Pesquisador Associado; o Regulamento de Coleções Artísticas; o Regulamento para Concessão de Estágio
Curricular, o Planejamento Estratégico, o Plano Diretor e outros.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da UJ
O JBRJ mantém no seu sítio eletrônico http://www.jbrj.gov.br informações atualizadas, voltadas ao público
interessado em seus produtos e serviços desenvolvidos por suas várias unidades e parceiros institucionais.
Desde dezembro de 2010 a versão digital da Carta de Serviços ao Cidadão está também disponível no sítio
eletrônico da Instituição no menu Serviços. Além de explicar a natureza de cada serviço, a Carta informa prazos,
requisitos para o atendimento e formas de contato. A versão impressa do documento pode ser encontrada no Centro de
Visitantes, no Serviço de Educação Ambiental (SEA), na administração do Museu do Meio Ambiente, no Herbário
RB, na Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT), na Assessoria de Comunicação e na Coordenação de Gestão de
Pessoas (CGP). A Carta foi elaborada em atenção ao Decreto nº 6.932/2009, que versa sobre a simplificação do
atendimento ao público.
Unidades gestoras e gestões relacionadas à UJ
Unidades gestoras relacionadas à UJ
Código SIAFI
Nome
443019
COORD-GERAL DE PLANEJ. E ORC./COPLAN/JBRJ
443020
INST. PESQ. JARDIM BOTANICO DO RJ
Gestões relacionadas à UJ
Código SIAFI
Nome
44206
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ
Relacionamento entre unidades gestoras e gestões na UJ
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
443020
44206
Fonte: SIAFI, SIORG e CNAE (IBGE)

1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

O JBRJ, autarquia federal criada pela Lei no 10.316, de 6 de dezembro de 2001, vinculada
ao MMA, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira, sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, tem como finalidade promover, realizar e
divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil,
visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções
científicas sob sua responsabilidade, competindo-lhe, em especial, em consonância com as
diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente fixadas pelo MMA:


Subsidiar o MMA na elaboração e na implementação da Política Nacional de
Biodiversidade e de Acesso a Recursos Genéticos;



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



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



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



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



Manter e ampliar o acervo bibliográfico, especializado na área da Botânica, meio ambiente e
áreas afins;



Estimular e manter programas de formação e capacitação de recursos humanos nos campos
da Botânica, Ecologia, Educação Ambiental e Gestão de Jardins Botânicos;



Manter banco de germoplasma e promover a divulgação anual do Índex Seminum no
D.O.U.;



Manter unidades associadas representativas dos diversos ecossistemas brasileiros; e



Analisar propostas e firmar acordos e convênios internacionais, objetivando a cooperação no
campo das atividades de pesquisa e acompanhar sua execução, ouvido o MMA.

1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

O JBRJ tem a seguinte estrutura organizacional:
I- órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente: a) Gabinete; b) Assessoria de Assuntos Estratégicos; II- órgãos seccionais: a)
Procuradoria Federal; b) Auditoria Interna; c) Diretoria de Gestão; III- órgãos específicos singulares: a) Diretoria de Pesquisa Científica; b)
Diretoria de Ambiente e Tecnologia; c) Escola Nacional de Botânica Tropical; d) Museu do Meio Ambiente.

1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

MACROPROCESSOS DE APOIO

Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública ou da
iniciativa privada) relacionados aos macroprocessos finalísticos da unidade.






















Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq;
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES;
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa;
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ;
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ;
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio;
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN;
Instituto Estadual do Ambiente - INEA;
International Union for Conservation of Nature – IUCN;
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação - MCTI;
Ministério do Meio Ambiente - MMA;
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP;
Museu Nacional de História Natural (França);
Royal Botanic Gardens Edinburgh;
Royal Botanic Gardens, Kew (Kew Garden);
Secretaria de Estado do Ambiente - SEA/RJ;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC;
South African Nacional Biodiversity - SANBI;
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (4a Região);
























Amil Assistência Médica Internacional S/A
Avon
Brasil Kirin
Brasoil Manati Exploração Petrolífera
Comitê de Eventos Comemorativos Brasil Japão (CENT-Rio)
Concessionária Rio-Barra
Concessionária Rio-Teresópolis (CRT)
Escola Nova
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS)
Fundo de Promoção e Propaganda do Shopping Leblon
H4 Adornos - Antônio Bernardo Joias
Herbarium - Farmoquímica
Instituto Antônio Carlos Jobim
Light
Natura Cosméticos
OSX Construção Naval
Petrobras
Statoil Brasil Óleo e Gás
STHIL
Tramontina
Vale

2 PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, de 04/12/2013.
2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
2.2 - Informações sobre a atuação da Unidade de Auditoria Interna
A Auditoria Interna está estruturalmente subordinada à Presidência do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ, sendo a orientação técnica e normativa do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal.
A Presidência tem a prerrogativa de escolha do Auditor-Chefe e a efetivação da nomeação é por
concordância da Controladoria Geral da União, conforme definido em legislação própria e, ainda,
constante do Regimento Interno e do Decreto nº 6.645, de 18 de novembro de 2008 do JBRJ.
A Auditoria Interna, no desempenho de suas atividades específicas, atende e remete-se à
Presidência do JBRJ e aos Órgãos de Controle Interno e Externo (Controladoria Geral da União e
Tribunal de Contas da União).
Conforme previsto no art. 15 do Decreto n.º 3.591, de 6 de setembro de 2000, com a redação dada
pelo Decreto nº 4.440, de 25 de outubro de 2002, “As unidades de auditoria interna das entidades da
Administração Pública Federal indireta vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da
República ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão Central e dos órgãos
setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de
jurisdição”.
A estrutura administrativa de recursos humanos da Auditoria Interna é, atualmente, composta
apenas pelo Auditor-Chefe – desde novembro de 2013.
A Auditoria Interna, visando garantir a observância aos princípios de dignidade e moralidade da
gestão pública, realiza os seus trabalhos com o empenho de melhor cumprimento ao objetivo maior
– assessoramento à Administração no alcance dos objetivos e metas propostos – dando-se ênfase
em:






Assessorar a Administração Superior;
Assistir aos órgãos de Controle Interno e Externo;
Aferir a eficiência e eficácia dos controles internos;
Elaborar o Plano de Auditoria para o exercício seguinte; e
Executar o PAINT, entre outros.

Os trabalhos que são realizados pela Auditoria Interna privilegiam o assessoramento da gestão, em
especial a orientação na implantação de mecanismos de controle interno com vistas a garantir a
observância da legalidade e o incremento da eficiência, eficácia e economicidade dos atos
praticados.
Em decorrência dos trabalhos realizados, verificou-se que os controles internos são satisfatórios,
mas carecem de aprimoramento e, ainda, de instrumentalização em diversas áreas.
Evidencia-se a necessidade de o desenvolvimento e a implantação de Manual de Controles Internos,
de forma que sejam detalhados os processos, as rotinas e os procedimentos, considerando-se o
ingresso de novos funcionários e o volume e complexidade das atividades da Autarquia.
Execução Orçamentária - Apresenta níveis de controle bons, mesmo porque são realizados

mediante o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. Os
procedimentos estão coerentes com relação aos controles internos no que diz respeito à
responsabilidade de execução das tarefas, à responsabilidade de aprovações e alterações
compatíveis com a segregação de tarefas, aos meios para monitorar, identificar e minimizar
conflitos potenciais.
Recursos Humanos - Os procedimentos utilizados na área de recursos humanos estão
compreendidos dentro de razoável adequabilidade de controle, especialmente da folha de
pagamento e do cadastro de pessoal.
Processos licitatórios - Os trabalhos até então realizados pela Auditoria Interna, embora não
permitam expressar opinião na plenitude requerida pelos normativos dos órgãos de Controle Interno
e Externo, possibilitou verificar a regularidade dos procedimentos adotados.
Todavia, identificaram-se oportunidades de melhorias na instrução processual, especialmente nas
justificativas dos orçamentos que servem de base aos processos de licitação.
A instrução dos processos de contratação decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitação
necessita ser aprimorada com vistas a incorporar todos os elementos exigidos em lei, tais como:
pesquisa de mercado que suporta a estimativa de custos, planilhas de formação de preços, adequada
caracterização da situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação; há necessidade de
acréscimo e capacitação dos recursos humanos com vistas a permitir a segregação de funções nas
áreas de contratação e gestão de contratos; bem como na desconcentração do processo decisório.
Observou-se que a atual gestão do JBRJ está diligente quanto à questão de melhoria na instrução e
formalização de processos. Pois, além de seguir os ditames da legislação em vigor, baixou a
Portaria JBRJ nº 16/2014, de 19 de fevereiro de 2014, que prevê: “Art. 2º. Os processos
administrativos devem ser instruídos com os documentos que comprovem o atendimento dos
requisitos previstos nas listas de verificação disponibilizadas pela Advocacia-Geral da União no
endereço eletrônico www.agu.gov.br, na aba Pareceres, Súmulas e Orientações – Modelos para
Licitações e Contratos, de acordo com o objeto de cada processo, cabendo ao servidor responsável
pela análise do processo justificar o não cumprimento dos requisitos nos casos em que não seja
aplicável a exigência ao caso concreto”.
Cabe enfatizar no caso que as listas de verificação citadas abarcam o rol de documentos que devem
instruir processos de contratação direta de pequeno valor, contratação direta (dispensa e
inexigibilidade), modalidades convencionais, pregão eletrônico, pregão presencial, SRP pregão,
SRP concorrência, alteração nos contratos de serviços continuados, contratações de tecnologia de
informação, adesão de sistema de registro de preços, lista de verificação credenciamento, entre
outros.
A Auditoria Interna busca identificar eventuais constatações pelos órgãos de controle interno e
externo, normas, rotinas e procedimentos existentes, com vistas a avaliar a adequacidade dos
mecanismos de controle interno e oferecer subsídios para a implementação, quando inexistente, ou
para sua melhoria.
Assim, as atividades de auditoria são conduzidas de acordo com a seguinte metodologia:
 Planejamento do trabalho;
 Revisão de procedimento;
 Avaliação dos controles;
 Emissão de notas de auditoria; e

 Emissão de relatórios de auditoria.
O acompanhamento das recomendações da auditoria interna é feito pela reanálise dos processos
examinados. Ou seja, verificando se foram sanadas as falhas e impropriedades constantes dos
mesmos e mencionados em relatórios de auditoria.
Em conformidade com os acompanhamentos realizados durante o exercício em referência,
verificou-se que as recomendações, sugestões e orientações exaradas por esta Auditoria Interna
foram objeto de ações visando o cumprimento das mesmas.
Em decorrência dos trabalhos esporádicos de acompanhamentos realizados durante o exercício em
referência, verificou-se que as recomendações exaradas pelo Órgão de Controle Interno do Poder
Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas, conforme demonstrado
no Relatório de Gestão desta Unidade. Cabe salientar que estão em curso implementações de
recomendações propostas pelo Órgão de Controle Interno.
A metodologia adotada pela auditoria interna é a implementação do planejado no PAINT. Mesmo
com a carência de pessoal, busca-se atuar proativamente no assessoramento à Presidência. No que
tange ao escopo do trabalho, quando definido o PAINT, neste já se menciona e define em que se vai
atuar e selecionam-se os processos, quando é o caso, de forma aleatória, porém observando-se a sua
materialidade e relevância ao que propõe quanto à aquisição de bens e serviços.
Ainda não se tem um sistema específico de auditoria para o desejado acompanhamento com
procedimentos que possam contemplar técnicas, detalhamento e testes para atingimento dos
objetivos. Busca-se aprimorar tal procedimento por meio de arquivo de planilha do Word ou Excel.
Todos os relatórios de auditoria são encaminhados à Presidência e a setores específicos em que se
esteja atuando (realizando auditoria). Dessa forma, cobra-se a implementação das recomendações
elencadas dos setores auditados e, quando necessário, da Presidência. Portanto, a Presidência tem o
conhecimento da realização e do resultado dos trabalhos. Assim, realiza-se, periodicamente, o
acompanhamento das anotações e relatos sobre os fatos apontados, mediante a instrumentalização
de follow-up.
O JBRJ não possui Conselho Fiscal, Conselho de Administração ou Órgão Fiscalizador de
Atividades. Entretanto, registra-se que, mediante os acompanhamentos realizados, verificou-se que
as decisões e/ou recomendações exaradas pelo Ministério do Meio Ambiente – Órgão Supervisor -,
bem como pela Assessoria Especial de Controle Interno naquela Pasta, foram objetos de ações com
vistas ao devido cumprimento.
Registra-se que todas as recomendações, determinações e solicitações expedidas pelos Órgãos de
Controle Interno – Controladoria Geral da União e Externo - Tribunal de Contas da União - são
objeto de ações tempestivas com vistas ao seu cumprimento.
A realização de ação de controle visa examinar a adequacidade dos sistemas de controles internos
existentes, de forma a comprovar a legalidade e probidade dos atos de gestão praticados, avaliando
os trabalhos executados e os resultados alcançados pelas diversas áreas da Autarquia, de acordo
com os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial.

Relativamente ao PAINT/2014, foram realizadas as seguintes atividades:
AÇÃO/ATIVIDADE 1:
- Elaboração do RAINT: Foi finalizada a elaboração do Relatório Anual das Atividades de
Auditoria Interna – RAINT, relativo ao exercício de 2013;
- Emissão de Notas de Auditoria;
- Acompanhamento da elaboração do processo de Prestação de Contas do exercício de 2013;
- Acompanhamento da elaboração do Relatório de Gestão.

AÇÃO/ATIVIDADE (S) 2 a 4:
- Elaboração do PAINT/2014: Foi finalizada a elaboração do Plano Anual das Atividades de
Auditoria Interna – PAINT, relativo ao exercício de 2014;
- Emissão de Notas de Auditoria;
- Acompanhamento da elaboração do processo de Prestação de Contas do exercício de 2013;
- Acompanhamento da elaboração do Relatório de Gestão:
- Verificação das peças do Processo de Prestação de Contas do exercício de 2013 e emissão do
Parecer de Auditoria sobre as Contas de 2013 do JBRJ.

AÇÃO/ATIVIDADE 5:
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2014 - Auditoria de Acompanhamento na Área de Licitação
e Execução de Contrato. Do programado, foi analisado apenas o processo nº 02011.000029/200951, relativo ao Contrato nº 02/2009 com a empresa Arcolimp, que tem como objeto a prestação de
serviços de limpeza e conservação.
Foram verificados acertos e falhas na execução do contrato. As falhas foram apontadas na forma de
constatações e, posteriormente à análise das manifestações, foram apresentadas as respectivas
recomendações, as quais estão sendo efetivamente acompanhadas pela Auditoria Interna.
Como resultado final, pode-se constatar que o(s) processo(s) guarda(m) sustentabilidade e
consistência como também está(ão) em consonância os respectivos pagamentos realizados, no que
tange aos normativos sobre os quais discorre a matéria, exceto as constatações constantes de itens
próprios do relatório.

AÇÃO/ATIVIDADE 6:
Programada a análise do(s) processos: 02011.000185/2012-20, Contrato nº 25/2012, Empresa: XR3,
Objeto: serviços de recepção, portaria, arquivo e 02011.000083/2010-87, Contrato nº 35/2010,
Empresa: XR3, Objeto: operador de caixa e recepcionista bilíngue.

Esta Ação/Atividade não foi realizada, tendo vista que o(s) processo(s) estão sob a custódia a
Procuradoria Federal que os acompanha judicialmente, uma vez que a empresa contratada
descontinuou o contrato. Em decorrência disso, passou-se para a ação seguinte.

AÇÃO/ATIVIDADE 7:
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2014 - Auditoria de Acompanhamento na Área de Licitação
e Execução de Contrato. Inicialmente, havia sido programado o exame apenas do processo nº
02011.000195/2012-74, relativo ao Contrato nº 024/2012, de 01/06/2012, com a empresa
HOPEVIG para a continuidade do serviço de vigilância.
Nesta Ação/Atividade, ainda examinaram-se os seguintes processos:
- 02011.000505/2013-01 – contrato nº 001/2014, de 30/01/2014, com a empresa Logan para a
implantação de sistema de segurança;
- 02011.000317/2011-96 – contrato nº 043/2011, de 01/12/2011, com a empresa JVI para prestação
de serviços de vigilância;
- 02011.000077/2014-90 – (à época) em efetivação de contrato com a empresa SM21 – prestação de
serviços de jardinagem;
- 02011.000268/2014-51 – (à época) em efetivação de contrato com a empresa SM21 – prestação de
serviços de apoio administrativo;
Aos dois últimos processos, o exame se deu sobre o processo licitatório, uma vez que ainda estava
em fase de efetivação dos respectivos contratos.
Dessa análise, foram verificados acertos e falhas na execução de contrato (aos que efetivamente já
tinham contratos). As falhas foram apontadas na forma de constatações e, posteriormente à análise
das manifestações, foram apresentadas as respectivas recomendações, as quais estão sendo
efetivamente acompanhadas pela Auditoria Interna.
Como resultado final, pode-se constatar que o(s) processo(s) guarda(m) sustentabilidade e
consistência como também está(ão) em consonância os respectivos pagamentos realizados, no que
tange aos normativos sobre os quais discorre a matéria, exceto as constatações constantes de itens
próprios do relatório.

AÇÃO/ATIVIDADE 8:
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2014 - Auditoria de Acompanhamento na Área de Licitação
e Execução de Contrato. Foi programado o exame do(s) processo(s):
1) Processo nº 02011.000101/2012-41, Contrato nº 15/2013, Empresa: SM21, Objeto: serviço de
jardinagem.
2) Processo nº 02011.000090/2012-91, Contrato nº 29/2012, Empresa: ARAUCARI, Objeto:
fornecimento de lixeiras.
Da análise, foram verificados acertos e falhas na execução de contrato. As falhas foram apontadas

na forma de constatações e, posteriormente à análise das manifestações, foram apresentadas as
respectivas recomendações, as quais estão sendo efetivamente acompanhadas pela Auditoria
Interna.
Como resultado final, pode-se constatar que o(s) processo(s) guarda(m) sustentabilidade e
consistência como também está(ão) em consonância os respectivos pagamentos realizados, no que
tange aos normativos sobre os quais discorre a matéria, exceto as constatações constantes de itens
próprios do relatório.

AÇÃO/ATIVIDADE 9:
Programada Ação de Controle na Execução do Projeto Nacional de Ações Integradas PúblicoPrivadas para Biodiversidade – PROBIO II (Diretrizes estabelecidas pelo Banco Mundial).
Esta Ação/Atividade não foi realizada, tendo vista que a CGU/RJ realizou Auditoria/Fiscalização
nesta Ação. A Auditoria Interna acompanhou a realização do trabalho e acompanha a
implementação de eventuais recomendações.

AÇÃO/ATIVIDADE 10:
Programada Ação de Controle para a Avaliação dos Controles Internos Administrativos, em vista à
necessidade de análise dos normativos internos e externos, os manuais de procedimentos e os
sistemas de controle existentes.
Foi feita análise pontual e implementação de normas e manuais, a exemplo da elaboração e
aprovação pela Presidência do JBRJ do MANUAL DE AUDITORIA INTERNA e PORTARIA
JBRJ nº 85, de 06/08/2014, que trata da independência e posicionamento da Auditoria Interna na
Estrutura Organizacional do JBRJ.
Em substituição à AÇÃO/ATIVIDADE 9/10 foram realizadas outras atividades, bem como
realização de Auditoria de Acompanhamento, originando-se, neste último caso:
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2014 - Auditoria de Acompanhamento na Área de Licitação
e Execução de Contrato. Foi programado o exame do(s) processo(s): 02011.000483/2009-48,
Contrato 026/2010, Empresa: VIVO S/A, Objeto: serviço de telefonia móvel; e
02011.000422/2012-23, Contrato 023/2013, Empresa: Quadrante Construtora, Objeto: manutenção
predial.
Da análise, foram verificados acertos e falhas na execução de contrato. As falhas foram apontadas
na forma de constatações e, posteriormente à análise das manifestações, foram apresentadas as
respectivas recomendações, as quais estão sendo efetivamente acompanhadas pela Auditoria
Interna.
Como resultado final, pode-se constatar que o(s) processo(s) guarda(m) sustentabilidade e
consistência como também está(ão) em consonância os respectivos pagamentos realizados, no que
tange aos normativos sobre os quais discorre a matéria, exceto as constatações constantes de itens
próprios do relatório.

Ao longo do exercício de 2014 buscaram-se realizar as atividades e ações programadas, as que não
foram realizadas, no que possível, foram reprogramadas para o exercício seguinte.

Outras Ações e Atividades realizadas no período de 2014:
- Emissão de Nota de Auditoria nº 01, de 07/01/2014 – Manifestação sobre a contratação de
empresa para prestação de serviço de conserto de deck e colocação de calhas de águas pluviais na
Escola Nacional de Botânica Tropical, unidade do JBRJ;
- Emissão de Nota de Auditoria nº 02, de 28/01/2014 – Manifestação sobre a “Tomada de Contas”
do Almoxarifado do JBRJ - Proc. 02011.000560/2013-93;
- Emissão de Nota de Auditoria nº 03, de 07/02/2014 – Manifestação sobre pedido de ressarcimento
de despesa de pedágio, em realização de atividade externa por servidor;
- Emissão de Nota de Auditoria nº 04, de 10/03/2014 – Manifestação sobre pedido de ressarcimento
de despesa realizada com combustível em 2013 por servidor;
- Emissão de Nota de Auditoria nº 05, de 28/03/2014 - Manifestação Patrocínio ao JBRJ pelas
empresas EBX, LLX, OSX, UTE e REX ao que se refere o Projeto “Restinga: Conhecer e
Conservar”, com a administração financeira da Fundação Flora de Apoio à Botânica;
- Emissão de Nota de Auditoria nº 06, de 25/04/2014 – Manifestação sobre restituição de valor ao
erário, por pagamento indevido. Falecimento de pensionista;
- Emissão de Nota de Auditoria nº 07, de 21/05/2014 – Manifestação sobre cessão de uso de imóvel
do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, decorrente de termo celebrado entre o
Instituto JBRJ e a Associação de Cultura e Meio Ambiente – ACMA (OSCIP), objetivando o
funcionamento do “Espaço Tom Jobim de Cultura e Meio Ambiente” para a realização de eventos
(shows, espetáculos, exposições e eventos correlatos de caráter socioambienteal e cultural);
- Emissão de Nota de Auditoria nº 08, de 19/08/2014 – Manifestação sobre o pregão eletrônico de
contratação de empresa para a prestação de serviços de jardinagem para atender o Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
- Acompanhamento e atendimento à equipe da CGU/RJ que realizou Auditoria de
Acompanhamento no JBRJ sobre as contas de 2013;
- Emissão de Minutas de Ofícios da Presidência do JBRJ em respostas ao TCU e CGU;
- Elaboração de normativo interno sobre a independência e o posicionamento da Auditoria Interna
no JBRJ;
- Elaboração/atualização do Manual da Auditoria Interna;
- Elaboração e acompanhamento do Plano Permanente de Providências - PPP;
- Preparação de minuta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2015, que foi
submetido à CGU/RJ;

- Participação em reunião de diretoria do JBRJ, entre outras atividades correlatas;
- Participação em outras reuniões de apoio institucional.

2.3 Relatório sobre correição no âmbito da JBRJ
O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ não possui estruturado um
órgão de correição. Porém, apresenta-se relatório, no formato de quadro demonstrativo, à
Corregedoria da CGU-PR como a finalidade de demonstrar de forma sucinta informações de fatos
apurados ou em apuração pelas Comissões de Inquérito em Processos Administrativos Disciplinares
e Comissões de Sindicâncias instaurados na Autarquia, com o intuito de apurar dano ao Erário,
fraudes ou corrupção e possíveis irregularidades cometidas por servidores da Entidade.
No exercício de 2014 não houve instauração e/ou julgamento de processos. Também, até então, não
há pendência de instauração de PAD e Sindicâncias.

Informação

Quantitativo

Processos Administrativos Disciplinares – PADs instaurados em 2014

0 (zero)

Sindicâncias Punitivas instauradas em 2014

0 (zero)

Sindicâncias Investigativas instauradas em 2014

0 (zero)

Processos Administrativos Disciplinares – PADs julgados em 2014

0 (zero)

Sindicâncias julgadas em 2014
Quantidade de suspensões aplicadas a estatutários em 2014
Quantidade de advertências aplicadas a estatutários em 2014
Quantidade de demissões aplicadas a estatutários em 2014

0 (zero)
0 (zero)
0 (zero)
0 (zero)

3 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.

3.1 Canais de acesso do cidadão
O JBRJ conta com uma Ouvidoria, responsável pelo recebimento, encaminhamento e resposta às
solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem como com o Serviço de Informação ao
Cidadão (SIC), instalados fisicamente no prédio da Casa de Pacheco Leão - Rua Jardim Botânico,
1008, térreo. Ambos estão acessíveis aos cidadãos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h, presencialmente ou pelo telefone (21) 2274-9360. A Ouvidora é acessível também pelo
email jbrj@jbrj.gov.br, e o SIC é acessível pelo sítio eletrônico do JBRJ, no endereço eletrônico
http://jbrj.gov.br/acesso_info, onde se encontram formulários específicos para as solicitações de
acesso à informação.
Os referidos setores se reportam à Chefia de Gabinete da Presidência do JBRJ, à qual são
apresentados os relatórios de atividades com as informações gerenciais e estatísticas de
atendimento.
As informações para acesso à Ouvidoria e ao SIC estão no sítio eletrônico institucional
www.jbrj.gov.br por meio do item de menu Fale Conosco e pelo banner do Acesso à Informação.
Além disso, o Centro de Visitantes do JBRJ também conta com um Livro de Registro de
ocorrências e reclamações, disponível todos os dias no local, inclusive nos fins de semana.

3.2 Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento que visa a ampliar o entendimento sobre o que o
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro é, e sobre o que ele oferece aos seus
usuários, trazendo informação e facilitando o acesso a todos os que nos procuram. Ela também
coloca à disposição do cidadão canais para um diálogo democrático e construtivo com os diversos
setores que constituem o JBRJ. A Carta representa, por fim, o resultado do trabalho e do
compromisso assumido com a sociedade por esta instituição.
http://jbrj.gov.br/sites/all/themes/corporateclean/content/servicos/carta.zip
3.2 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços
1- Ouvidoria:
Todas as solicitações recebidas são encaminhadas para área de interesse (área técnica e diretoria)
para manifestação e medidas necessárias. As respostas não devem demorar mais do que uma
semana e todos os encaminhamentos internos até a resposta final são informados ao solicitante.
São recebidas solicitações, em sua grande maioria, por email, bem como por telefone, carta e
atendimento pessoal.

Dados 2014
Consultas

Denuncias

Elogios

Reclamações

Sugestões

753

1

6

35

11

Total de
solicitações
806

2- SIC - Sistema de Informação ao Cidadão:
É definido pela Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011 e pelo Decreto nº 7.724/2012.
Todas as solicitaçãoes são encaminhadas a Chefe de Gabinete, que é a responsável pelo SIC no
órgão, e auditor, para conhecimento.
Solicitações são encaminhadas para área responsável, que fornece a informação ou documento
desejado.
Quantidade de Pedidos:

10

Média mensal de pedidos: 0,83

3.3 Acesso às informações da unidade jurisdicionada
O JBRJ conta, em seu sítio eletrônico, com uma seção específica de Acesso à Informação, onde são
informados Ações e Programas, Auditorias, Convênios, Despesas e Licitações e Contratos, entre
outros dados de transparência da gestão, no endereço: http://jbrj.gov.br/acesso_info
No sítio institucional www.jbrj.gov.br , item de menu Institucional/Quem Somos, está descrita a
missão do JBRJ e um resumo de sua atuação. Também no menu Institucional/Planejamento e
Gestão estão os Relatórios de Atividades, Relatórios de Gestão e os Processos de Contas Anuais.
No rodapé do sítio institucional www.jbrj.gov.br há também um banner para o Portal da
Transparência http://www.portaldatransparencia.gov.br/

3.4 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada
3- Pesquisa de Satisfação com Usuários do JBRJ:
Realizada de 17 a 23/02/2014;
Entrevistou 811 visitantes;
Público-alvo: visitantes brasileiros com 15 anos ou mais;
Questionário com 32 questões, abordando temas como opinião sobre os serviços, valor do ingresso,
motivo da visita, pontos positivios e negativos da Instituição, lugares mais conhecidos e menos
conhecidos etc.
Medidas adotadas:
Desativação do estacionamento do portão 1.008 (Portaria JBRJ nº 53/2014);
Fechamento do Arboreto para manutenção às segundas-feiras até meio-dia (Portaria JBRJ nº
10/2014;

3.5 Medidas Relativas à acessibilidade
O Projeto de M&A objetiva indicar soluções para questões associadas à mobilidade externa dos
visitantes do JBRJ, que envolverão ações conjuntas com outras instituições, como a Prefeitura da
Cidade, empresas de transporte público e outras. Busca, portanto, reduzir os impactos de
mobilidade interna provocados pela visitação do público no Jardim Botânico, considerando
aspectos da instituição e de além do entorno do bairro.
Ao longo do ano, foram implantadas medidas como a desativação do estacionamento no interior do
JBRJ e a reforma do Centro de Visitantes, que contemplou parâmetros de mobilidade e acesso

como a instalação de rampa e equipamentos audiovisuais. Pelos recursos de acessibilidade
disponíveis na instituição, o JBRJ recebeu o Certificado Prata na avaliação da Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência.
Foi realizado seminário com a participação de seleto grupo de especialistas nas duas temáticas onde
pudemos obter contribuições relevantes para legitimar e fortalecer o Programa de forma
participativa. Após o seminário, a primeira parte do projeto foi concluída com a entrega da pesquisa
realizada pela empresa KPMG. O estudo incluiu o diagnóstico de diversos parâmetros,
levantamentos de melhores práticas existentes em instituições similares e pontos que devem ser
contemplados para que o JBRJ se torne uma referência em mobilidade.

4.

AMBIENTE DE ATUAÇÃO

O JBRJ é uma autarquia federal cuja missão é promover, realizar e difundir pesquisas científicas,
com ênfase na flora, visando à conservação e à valoração da biodiversidade, bem como realizar
atividades que promovam a integração da ciência, educação, cultura e natureza. Por esse motivo,
não se aplicam questões referentes a sua atuação no mercado.

5.
5.1

PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
Planejamento da unidade

O Planejamento Estratégico do JBRJ foi atualizado e validado para o triênio 2014-2016. Abaixo
estão descriminados os objetivos estratégicos e suas respectivas iniciativas.
Objetivo Estratégico:
Ampliar a captação de recursos externos
Iniciativas:



Elaborar, divulgar e implantar Plano de Comunicação Institucional;
Estabelecer uma política de captação de recursos.

Objetivo Estratégico:
Aperfeiçoar a comunicação com os stakeholders
Iniciativas:
 Contratar estudos de viabilidade econômica com vistas a otimizar os sistemas de
atendimento ;
 Desenvolver e Implantar o Jardim Virtual;
 Continuar a Implantação do Programa de Excelência de Atendimento.
Objetivo Estratégico:
Aperfeiçoar as construções do JBRJ
Iniciativas:
 Elaborar e implantar um Plano de Sustentabilidade para as construções e a manutenção
predial;
 Instituir Sistema de Gestão Ambiental para a área do JBRJ e entornos;
 Otimizar, modernizar e expandir a capacidade do Laboratório de Fitossanidade;
 Re-adequar o projeto para construção do anexo do Solar;
 Elaborar e implantar Plano de eficiência energética;
 Encerrar o estacionamento de veículos no portão 1008;
 Reformar o Centro de Visitantes;
 Elaborar e implantar Programa de Mobilidade e Acessibilidade;
 Implantar Gestão Integrada de Resíduos;
 Ampliar o número de câmeras de segurança;
 Implementar sistemas para prevenção de incêndios;
 Construir sala de primeiros socorros e ambulatório;
 Modernizar e ampliar a infraestutura da rede laboratorial.
Objetivo Estratégico:
Aumentar a eficiência dos processos
Iniciativas:
 Implantar checklist de procedimentos da AGU;
 Implantar a Gestão Eletrônica de Documentos – GED.
Objetivo Estratégico:
Conservar e ampliar os acervos científico e histórico-cultural
Iniciativas:
 Criar e implantar um plano de gestão e conservação do Arboreto e demais áreas verdes em
quantidade e qualidade suficientes;







Elaborar e implantar plano de ação para o Acervo e Memória do JBRJ;
Elaborar e implantar política de coleções científicas;
Expandir e aumentar a representatividade das Coleções Vivas;
Adequar a visitação à capacidade de carga do arboreto;
Regularizar situação fundiária.

Objetivo Estratégico:
Desenvolver ações para a conservação da biodiversidade e dos acervos científico e históricocultural, a partir da integração entre ciência, educação, cultura e natureza
Iniciativas:
 Elaborar e publicar protocolos de cultivo para espécies ameaçadas;
 Elaborar, publicar e divulgar um novo plano de produção de mudas para o Horto do JBRJ;
 Produzir mudas;
 Elaborar Planos de Ação para espécies da flora brasileira que constem da Lista de Espécies
Ameaçadas de Extinção;
 Produzir compostos para adubação de mudas;
 Capacitar jovens de comunidade com cursos e aproveitamento para o trabalho.
Objetivo Estratégico:
Difundir o conhecimento científico relacionado à biodiversidade, com ênfase na flora
Iniciativas:
 Desenvolver módulo de coleções;
 Acompanhar a implantação do Herbário Virtual;
 Indexar a Revista Rodriguesia nas bases de indexação científicas de maior reconhecimento
nacional e internacional;
 Desenvolver programas para visitação geral;
 Desenvolver programas para visitação escolar;
Objetivo Estratégico:
Formar recursos humanos em Botânica e ciências correlatas
Iniciativas:
 Instituir e manter mecanismo de criação e editoração de materiais de divulgação científica
 Consolidar a avaliação do PPG na CAPES;
 Aumentar a proporção de pesquisadores efetivos com bolsa de produtividade do CNPq;
 Implantar curso de especialização lato sensu em educação ambiental;
 Implantar mais um curso de mestrado profissonal
Objetivo Estratégico:
Gerar conhecimento científico relacionado à flora nativa
Iniciativas:
 Incentivar a produção científica dos pesquisadores com baixa produtividade;
 Aumentar o impacto da produção científica;
 Promover ações para tornar a instituição um qualificado provedor online de dados de
biodiversidade;
 Manter atualizada a lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção;
 Manter atualizada a lista de espécies da flora brasileira (catálogo);
 Aumentar a difusão do conhecimento científico gerado para a população;
 Melhorar a produção científica docente e discente.

Objetivo Estratégico:
Intensificar as atividades científicas e culturais no Museu do Meio Ambiente, Espaço Tom Jobim e
demais equipamentos culturais
Iniciativas:
 Intensificar as atividades do Museu, integrando-as às atividades do JBRJ;
 Abrir exposição de longa duração;
 Fazer a manutenção dos programas educativos;
 Reformar a Casa dos Pilões.
Objetivo Estratégico:
Melhorar a infraestrutura de TI e segurança da informação
Iniciativas:
 Melhorar a gestão, os processos e as instalações de TI;
 Melhorar modelos de governança de TI;
 Elaborar termo de referência para a contratação de data center;
Objetivo Estratégico:
Otimizar a qualidade dos gastos
Iniciativas:
 Aumentar as compras por Sistema de Registro de Preços (SRP);
 Aumentar o número de contratações de bens e serviços sustentáveis;
 Ampliar o número de compras compartilhadas sustentáveis;
Objetivo Estratégico:
Possuir quadro de pessoal comprometido e adequado quantitativa e qualitativamente
Iniciativas:
 Desenvolver e implantar o Plano de Gestão por Competências;
 Implantar mecanismos de avaliação de desempenho;
 Redimensionar força de trabalho e alocação dos talentos;
 Implantar programa de qualidade de vida dos profissionais;
 Aumentar a proporção de pesquisadores do quadro do JBRJ credenciados nos Programas de
Pós-graduação da ENBT;
 Realizar novo concurso com alto nível de exigência científica;
 Integrar e incentivar a liderança.
Objetivo Estratégico:
Promover a integração entre as diversas linhas de ações institucionais
Iniciativas:
 Instaurar foros amplos para debater o jardim do futuro;
 Fortalecer a identidade institucional;
 Apoiar a política de gênero;
 Reforçar junto ao público a vertente de pesquisa;
 Aprimorar a comunicação interna;
 Aprimorar a comunicação externa.

Objetivo Estratégico:
Subsidiar a formulação e a execução das políticas públicas de meio ambiente
Iniciativas:
 Ampliar a representação institucional nos colegiados formuladores ou atores de políticas
públicas do meio ambiente;
 Implantar o Programa de Apoio aos Jardins Botânicos Brasileiros;
 Promover o funcionamento adequado do Sistema Nacional de Registro de Jardins Botânicos
no JBRJ;
 Manter o JBRJ em nível máximo de avaliação pelo SNRJB;
 Implantar Ações do Plano de Logística Sustentável - PLS;
 Implementar o Sistema Nacional de Registro de Jardins Botânicos
Abaixo estão apontados alguns dos principais objetivos estratégicos do JBRJ para o exercício de
2014 e as algumas estratégias adotadas para sua realização.
1. Objetivo estratégico – Difundir o conhecimento científico relacionado à biodiversidade, com
ênfase na flora
Excelência no Atendimento ao Público
Alinhado aos grandes eventos que o Rio de Janeiro vem promovendo, o JBRJ deu início ao seu
Programa de Excelência no Atendimento ao Público, ainda em 2013, com foco na visitação de
2014.
Composto por diversos cursos, o programa visa à capacitação dos profissionais do Jardim que
trabalham diretamente com os visitantes, como seguranças, monitores, guias, bilheteiros,
recepcionistas e outras categorias envolvidas na prestação de serviços ao público externo.
Ao longo do ano, os funcionários receberam treinamentos que abrangeram cursos como Educação
Ambiental, Coleções Vivas, Inglês Instrumental, Atendimento ao Visitante e Pesquisa Científica.
O Jardim Botânico na Copa
No período da Copa do Mundo 2014, o JBRJ promoveu diversas ações para atender com mais
qualidade o público que frequentou seu parque durante o evento.
Os funcionários que trabalham diretamente com os visitantes receberam diversos treinamentos pelo
Programa de Excelência no Atendimento. Também foram instaladas 166 câmeras de segurança para
monitorar pontos estratégicos de todo o Jardim. A programação cultural da Copa contou com a
exposição O Jardim Verde e Amarelo.
Eventos
Em 2014, foram sediados ou promovidos no JBRJ 97 eventos científicos, culturais e artísticos, que
atraíram um público de 60.284 pessoas. Entre estes, destacam-se as Semanas do Meio Ambiente e
de Ciência e Tecnologia, Green Rio, Prêmio Brasil Ambiental e a Reunião Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.
No âmbito das atividades culturais promovidas no Espaço Tom Jobim e no Gramado do Lago das
Tartarugas, a programação diversificada ofereceu shows do Festival Villa-Lobos, concertos da
Orquestra Sinfônica Brasileira, do Rio Celle Encounter e da série Jardim de Pianos, bem como
peças de teatro como Mania de Explicação e Visitando Camille Claudel.

Outro destaque da programação foi a exposição interativa Rubem Braga — O fazendeiro do ar, que
comemorou o centenário de nascimento de um dos mais emblemáticos cronistas brasileiros. A
mostra reuniu textos, fotografias, diversos objetos, depoimentos em vídeos e publicações sobre o
escritor, e atraiu um público de 20 mil pessoas.

2. Objetivo estratégico - Gerar conhecimento científico relacionado à flora nativa.
Lançamento do Livro Vermelho da Flora do Brasil – Plantas Raras do Cerrado
Lançado em dezembro de 2014, o Livro Vermelho da Flora do Brasil – Plantas Raras do Cerrado
apresenta o resultado da avaliação do risco de extinção de 578 espécies raras que ocorrem ou são
endêmicas do bioma Cerrado. Destas, 366 foram classificadas como ameaçadas em diferentes
categorias.
A obra foi realizada com a colaboração de uma rede de 107 especialistas e representa a
continuidade das avaliações de risco de extinção da flora nacional, promovidas para a elaboração do
primeiro Livro Vermelho da Flora do Brasil, publicado no ano passado.
Produzido pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), que atua no âmbito da
Diretoria de Pesquisa Científica do JBRJ (Dipeq), o livro contribui para pesquisas e esforços de
conservação da flora brasileira ameaçada de extinção.
Além disso, a publicação tem o objetivo de ampliar o conhecimento sobre plantas do País, uma das
metas internacionais acordadas na Estratégia Global para Conservação de Plantas (GSPC, sigla em
inglês), que faz parte da Convenção de Diversidade Biológica (CDB).
Lançamento do livro Áreas Prioritárias para a Conservação e Uso Sustentável da Flora
Brasileira Ameaçada de Extinção
O livro Áreas Prioritárias para Conservação e Uso Sustentável da Flora Brasileira Ameaçada de
Extinção, lançado em dezembro de 2014, foi produzido para orientar as estratégias e ações de
conservação da biodiversidade florística do País e subsidiar os tomadores de decisão com
informações científicas qualificadas.
A publicação indica os locais que devem ser priorizados em todo território nacional para que o
Brasil diminua o risco de extinção das espécies de sua flora.
O mapa de áreas prioritárias, primeiro feito no País, visa ainda minimizar potenciais conflitos
relacionados aos interesses nacionais de desenvolvimento e às principais ameaças à flora, como a
mineração, a expansão agropecuária e a urbanização.
A obra é um instrumento para a elaboração de políticas públicas e orienta ações de conservação
para o alcance de metas do Plano Estratégico para a Conservação da Biodiversidade de Aichi e da
Estratégia Global para a Conservação de Plantas (GSPC), até 2020.

3. Objetivo – Aperfeiçoar a comunicação com os stakeholders
Jardim Virtual
Lançado em 2014, o projeto Jardim Virtual engloba um novo portal e aplicativo para celulares e
tablets que vão facilitar a visitação e melhorar a qualidade da comunicação com o público. Abrange
ainda a instalação de pontos de wi-fi em diversas áreas da instituição.
O novo site já está no ar e os serviços mais procurados pelos visitantes encontram-se em destaque
na página principal, como as informações sobre ingressos, programação, transporte e pontos de
interesse.
Com o aplicativo, que está em fase de testes, o usuário descobre rotas de visitação e tem acesso a
uma enciclopédia virtual que reúne diversas informações sobre o JBRJ.
A instalação já está disponível para quase todas as plataformas, e até fevereireo de 2015 poderá ser
feita em todos os aparelhos de smartphones e tablets.
4. Objetivo estratégico - Conservar e ampliar os acervos científico e histórico-cultural.
Novo Centro de Visitantes
O Centro de Visitantes do JBRJ foi reinaugurado, em junho de 2014, depois de passar por reformas
e reestruturações que visam à redução de impactos socioambientais. O local também foi
reformulado conceitualmente para apresentar os atrativos do Jardim de maneira interativa.
A técnica de retrofitverde (adequação de edifícios a parâmetros de sustentabilidade) foi aplicada
para proporcionar maior eficiência energética e melhor utilização dos materiais. Sistemas de
geração de energia eólica e solar vão abastecer o Centro de Visitantes, e a técnica de modelagem
energética aplicada pode reduzir em até 30% o consumo de energia.
Além disso, o espaço conta agora com uma exposição permanente que usa a tecnologia para
construir uma relação interativa com o público, por meio de holografias de personagens e projeções
mapeadas que trazem informações sobre os serviços prestados no Jardim, sua atuação e história.
Na sala de vídeo, uma nova estrutura com efeito tridimensional informa sobre os destaques, rotas de
visitação e serviços prestados no arboreto.
No espaço, o visitante tem o primeiro contato com o Jardim Virtual, nova plataforma da instituição
que inclui portal e aplicativo para celular.
Outras melhorias
• Construção de rampa para portadores de deficiência
• Revisão do sistema de monitoramento com instalação de câmeras e alarme
• Pintura externa e interna dos salões
• Impressão de 160 mil folhetos Guia de Visitação e 70 mil folhetos Trilha Histórica, ambos
bilíngues

Abaixo está o quadro que aponta as metas de 2014 do JBRJ divididas por Diretoria:

DIRETORIA DE AMBIENTE E TECNOLOGIA – METAS 2014
OBJETIVOS/INICIATIVAS

INDICADOR
Centro de Visitantes Requalificado

META 2014
Estar Concluído

Desenvolver programas para visitação geral
Número de visitantes recebidos/ ano

Receber 1 milhão

Novo Laboratório Didático construido

Estar Concluído

Desenvolver programas para visitação
escolar
Número de grupos de escolares atendidos/
ano

Elaborar, publicar e divulgar um novo plano
Elaboração, publicação e divulgação de
de produção de mudas para o Horto do
plano de produção de mudas
JBRJ

Atender 800

Elaborar, publicar e
divulgar o plano

Produzir mudas

Nº de mudas produzidas

Marcar e monitorar matrizes em áreas insitu

Nº de matrizes marcadas e monitoradas

Elaboração e publicação de protocolos de
cultivo para espécies ameaçadas

Nº de protocolos publicados

Publicar 01

Número de experimentos para teste de
substratos

Testar 06

Volume total produzido de composto
vegetal/ ano

Produzir 1200m3

Produzir compostos para adubação de
mudas

Produzir 20000

Marcar e monitorar 03

Manual do Sistema de Gestão pronto e
revisado

Manual estar pronto

Nº de abrigos de resíduos construídos

Construir 01

Implantar Gestão Integrada de Resíduos

Capacitar jovens de comunidade com cursos
Número de jovens capacitados/ ano
e aproveitamento para o trabalho

Capacitar 70

DIRETORIA DE GESTÃO – METAS 2014
OBJETIVOS/INICIATIVAS

INDICADOR
Largura de banda contratada (Mb/s)
Largura de banda governamental (Gb/s)
Volume de armazenamento alcançado
(terabyte B)

Melhorar a infra-estrutura de TI e
segurança da informação

Plano de Ação 2014/2015 criado
Ampliação da Terceirização
Implantação da Gestão Eletrônica de
Documentos
Contratação de Data Center

META 2014
Atingir 100
Manter 0
Armazenar 140
Criar Plano de Ação
Iniciar ampliação
N/A
Iniciar contratação

Aumentar o número de contratações de
bens e serviços sustentáveis

Número de contratos sustentáveis

Desenvolver e implantar o Plano de
Gestão por Competências

Desenvolvido, Implantado

Desenvolver e implantar o
plano

Desenvolver e implantar o Jardim
Virtual

Desenvolvido, Implantado

Desenvolver e implantar o
Jardim Virtual

Otimizar a qualidade dos gastos

% do orçamento executado

Executar entre 99 e 100%

Possuir 07

MUSEU DO MEIO AMBIENTE - METAS
OBJETIVOS/INICIATIVAS

INDICADOR

META 2014

Número de visitantes/ano

Receber 40000

Volume de exposições/ano

Receber 02

Nº de exposições/ano

Abrir 01

Intensificar as atividades do Museu,
integrando-as às atividades do JBRJ;

Abrir exposição de longa duração com
patrimônio histórico (coleção
fotográfica e coleção histórica)

DIRETORIA DE PESQUISAS – METAS 2014
OBJETIVOS/INICIATIVAS

INDICADOR

META 2014

Conservar e ampliar acervo botânico da
flora brasileira

Nº de amostras incorporadas ao acervo
(Herbário, Xiloteca, Carpoteca, Banco de
DNA) no período

Incorporar 15.000

Desenvolver ações para a conservação
da biodiversidade brasileira

Nº de projetos científicos sobre a conservação
de espécies ameaçadas de extinção no período

Chegar a 05

Nº total de itens de produção científica
(artigos científicos + capítulos de livros +
livros) publicados no período**

Produzir 100

Nº total de livros publicados no período

Publicar 01

Nº de artigos em periódicos indexados pelo
Web of Science

Possuir 74

Nº de registros botânicos do acervo
disponibilizados online no período

Disponibilizar 15.000

Nº de acessos aos registros botânicos
disponibilizados online na Lista do Brasil no
período

Chegar a 200.000

Elaborar Planos de Ação para espécies
da flora brasileira que constem da Lista
de Espécies Ameaçadas de Extinção

Nº de espécies ameaçadas com Plano de Ação
elaborado e publicado

Chegar a 20

Manter atualizada a lista de espécies da
flora brasileira ameaçadas de extinção

Lista atualizada

Atualizar

Manter atualizada a lista de espécies da
flora brasileira (catálogo)

Lista atualizada

Atualizar

Implementar o programa de apoio aos
jardins botânicos brasileiros

Nº de jardins botânicos apoiados pelo
Programa

Chegar a 05

Promover o funcionamento adequado do
Sistema Nacional de Registro de Jardins
Botânicos no JBRJ

Reunião anual do SNRJB realizada com
suporte do JB

Realizar 01

Manter o JBRJ em nível máximo de
avaliação pelo SNRJB

Conceito A, B ou C (critério do SNRJB)

Manter conceito A

Indexar a Revista Rodriguesia nas bases
de indexação científicas de maior
reconhecimento nacional e internacional

Bases Scielo, Scopus, ISI

Indexar nas bases Scielo e
Scopus

Aumentar a proporção de pesquisadores
do quadro do JBRJ com bolsa de
produtividade do CNPq

(Número atual de pesquisadores com bolsa de
produtividade/ Número total de pesquisadores
do quadro do JBRJ) x 100

Aumentar 25%

Gerar conhecimento científico
relacionado à flora nativa

Promover ações para tornar a instituição
um qualificado provedor online de
dados de biodiversidade

ESCOLA NACIONAL DE BOTÂNICA TROPICAL – METAS 2014
OBJETIVOS/INICIATIVAS

INDICADOR

META 2014

Consolidar a avaliação do PPG (Capes)

N/A

Manter 5

Número de doutores formados

Formar 11

Número de mestres formados

Formar 11

Número de mestres profissionais formados

Formar 20

Número de alunos de extensão

Atingir 250

Formar recursos humanos em botânica e
Ciências correlatas

A Revisão do Planejamento Estratégico do JBRJ para o triênio 2014-2016 foi publicada
internamente pelo JBRJ em julho de 2014, tendo em vista que o Planejamento Estratégico feito em
2011 não foi monitorado e já se encontrava defasado.
Nesta revisão constam metas para o referido triênio, divididas por Diretorias, que foram
estabelecidas pelo Corpo Diretor e validadas após consulta pública aos demais servidores da
instituição. Cabe frisar que todas as metas estão em consonância com os objetivos estratégicos da
instituição e, consequentemente, com a missão institucional do JBRJ.
No tocante à mensuração e ao acompanhamento, o JBRJ constituiu uma comissão com este
finalidade em março de 2015 e os trabalhos estão em andamento. O produto final será a entrega de
um relatório técnico com o monitoramento e análise dos resultados. Este será o primeiro
monitoramento de Planejamento Estratégico do JBRJ.
O quadro abaixo relaciona as iniciativas do Planejamento Estratégico com as competências
referentes ao Regimento Interno do JBRJ.
Iniciativas do PE de responsabilidade do Gabinete e
Assessoria de Assuntos Estratégicos

Competências no Regimento Interno
Art. 8o, I - assessorar o Presidente do JBRJ em sua
representação social e política e no exame e
encaminhamento de assuntos submetidos a sua
apreciação;

Instaurar foros amplos para debater o jardim do futuro

Art. 9o, I - promover a articulação com órgãos e
entidades da administração pública federal, direta e
indireta, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e organizações não governamentais,
visando à implementação das políticas, projetos e
ações sob a responsabilidade do JBRJ;

Aprimorar a comunicação externa

Art. 8o, II - planejar, coordenar e executar as

atividades de comunicação social, apoio
parlamentar e internacional e a publicação,
divulgação e acompanhamento das matérias de
interesse do JBRJ;
Art. 9o, I - promover a articulação com órgãos e
entidades da administração pública federal, direta e
indireta, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e organizações não governamentais,
visando à implementação das políticas, projetos e
ações sob a responsabilidade do JBRJ;
Art. 8o, II - planejar, coordenar e executar as
atividades de comunicação social, apoio
parlamentar e internacional e a publicação,
divulgação e acompanhamento das matérias de
interesse do JBRJ;
Regularizar situação fundiária

Art. 9o, I - promover a articulação com órgãos e
entidades da administração pública federal, direta e
indireta, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e organizações não governamentais,
visando à implementação das políticas, projetos e
ações sob a responsabilidade do JBRJ;

Encerrar o estacionamento de veículos no portão 1008

Art. 9o, II - negociar e formular orientações
estratégicas institucionais do JBRJ;

Elaborar e implantar Programa de Mobilidade e Acessibilidade

Art. 9o, II - negociar e formular orientações
estratégicas institucionais do JBRJ;

Reforçar junto ao público a vertente de pesquisa

Art. 8o, II - planejar, coordenar e executar as
atividades de comunicação social, apoio
parlamentar e internacional e a publicação,
divulgação e acompanhamento das matérias de
interesse do JBRJ;

Elaborar, divulgar e implantar o Plano de Comunicação
Institucional

Art. 8o, II - planejar, coordenar e executar as
atividades de comunicação social, apoio
parlamentar e internacional e a publicação,
divulgação e acompanhamento das matérias de
interesse do JBRJ;

Aprimorar a comunicação interna

Art. 8o, II - planejar, coordenar e executar as
atividades de comunicação social, apoio
parlamentar e internacional e a publicação,
divulgação e acompanhamento das matérias de
interesse do JBRJ;

Estabelecer uma política de parcerias e captação de recursos

Art. 8o, III - receber, analisar, encaminhar e
responder às denúncias, reclamações e sugestões da
sociedade referentes às ações do JBRJ; IV planejar, promover, implementar e coordenar a
realização das atividades culturais e dos eventos,
bem como a utilização dos espaços públicos do
JBRJ.
Art. 9o, II - negociar e formular orientações
estratégicas institucionais do JBRJ; III - coordenar
e implementar as ações de parcerias, captação de
recursos de fontes nacionais e internacionais.

Apoiar a política de gênero

Art. 9o, II - negociar e formular orientações
estratégicas institucionais do JBRJ;

Fortalecer a identidade institucional
Iniciativas do PE de responsabilidade da Diretoria de Gestão

Aumentar as compras por Sistema de registro de preços

Contratar estudos de viabilidade econômica com vistas a otimizar
o sistema de atendimento

Desenvolver e implantar Plano de Gestão de Competências

Art. 9o, II - negociar e formular orientações
estratégicas institucionais do JBRJ;
Competências no Regimento Interno
Art.12, I- promover e coordenar a:
a) elaboração do plano plurianual e da proposta
orçamentária do JBRJ
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
c) recursos materiais, patrimônio, compras,
contratos administrativos, transportes e demais
atividades inerentes a serviços gerais;
e) segurança patrimonial.
Art.12, I- promover e coordenar a:
a) elaboração do plano plurianual e da proposta
orçamentária do JBRJ
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
c) recursos materiais, patrimônio, compras,
contratos administrativos, transportes e demais
atividades inerentes a serviços
gerais;
e) segurança patrimonial.
Art. 17, XI - Arrecadação das receitas do JBRJ
Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II- gerenciar as atividades relativas a:
a) administração e desenvolvimento de pessoas

Otimizar, modernizar e expandir a capacidade do Laboratório de
Fitossanidade

Art12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
d) serviços de manutenção e obras, em geral, bem
como de conservação, restauração patrimonial

Elaborar e implantar Plano de Sustentabilidade para construções
e para manutenção predial

Art12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
d) serviços de manutenção e obras, em geral, bem
como de conservação, restauração patrimonial

Ampliar o número de câmaras de segurança

Modernizar e ampliar estrutura da rede laboratorial

e) segurança patrimonial.
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
e) segurança patrimonial.
Art12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;

Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
d) serviços de manutenção e obras, em geral, bem
como de conservação, restauração patrimonial
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
Readequar o projeto para construção do anexo do Solar

d) serviços de manutenção e obras, em geral, bem
como de conservação, restauração patrimonial
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:

Reformar a Casa dos Pilões

Construir sala de primeiro socorros e ambulatório

d) serviços de manutenção e obras, em geral, bem
como de conservação, restauração patrimonial
Art12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
a) administração e desenvolvimento de pessoas
d) serviços de manutenção e obras, em geral, bem
como de conservação, restauração patrimonial
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:

Reformar o Centro de Visitantes

Aumentar o número de compras públicas sustentáveis

d) serviços de manutenção e obras, em geral, bem
como de conservação, restauração patrimonial
Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art.12, II - gerenciar as atividades relativas a:
c) recursos materiais, patrimônio, compras,
contratos administrativos, transportes e demais
atividades inerentes a serviços gerais

Aumentar o número de contratações de bens e serviços
sustentáveis

Implantar um programa de qualidade de vida dos profissionais

Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art.12, II - gerenciar as atividades relativas a:
c) recursos materiais, patrimônio, compras,
contratos administrativos, transportes e demais
atividades inerentes a serviços gerais
Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art12, II- gerenciar as atividades relativas a:
a) administração e desenvolvimento de pessoas

Continuar a implantação do Programa de Excelência de
Atendimento

Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art12, II- gerenciar as atividades relativas a:
a) administração e desenvolvimento de pessoas

Elaborar termo de referência para contratação de datacenter

Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,

acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
b) tecnologia da informação
c) recursos materiais, patrimônio, compras,
contratos administrativos, transportes e demais
atividades inerentes a serviços gerais;

Melhorar a gestão, os processos e as instalações de TI

Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
b) tecnologia da informação

Melhorar modelos de governança de TI

Implantar a gestão econômica de documentos - GED

Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:
b) tecnologia da informação
Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
e) implementação das atividades de organização e
modernização administrativa
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:

Desenvolver e implantar o jardim virtual

b) tecnologia da informação
Art. 12, I - promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
e) implementação das atividades de organização e
modernização administrativa
Art. 12, II - gerenciar as atividades relativas a:

Implantar mecanismos de avaliação de desempenho

b) tecnologia da informação
Art.12, I- promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
e) implementação das atividades de organização e
modernização administrativa
Art12, II- gerenciar as atividades relativas a:
a) administração e desenvolvimento de pessoas

Implantar checklist de procedimentos da AGU

Elaborar e implantar plano de eficiência energética

Art.12, I- promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
e) implementação das atividades de organização e
modernização administrativa
Art.12, I- promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
e) implementação das atividades de organização e

modernização administrativa
II - gerenciar as atividades relativas a:

Implementar sistemas para prevenção de incêndios

Elaborar gestão integrada de resíduos

c) recursos materiais, patrimônio, compras,
contratos administrativos, transportes e demais
atividades inerentes a serviços gerais
Art.12, I- promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
e) implementação das atividades de organização e
modernização administrativa
II - gerenciar as atividades relativas a:
c) recursos materiais, patrimônio, compras,
contratos administrativos, transportes e demais
atividades inerentes a serviços gerais
Art.12, I- promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
e) implementação das atividades de organização e
modernização administrativa
II - gerenciar as atividades relativas a:
c) recursos materiais, patrimônio, compras,
contratos administrativos, transportes e demais
atividades inerentes a serviços gerais

Redimensionar força de trabalho e alocação de talentos
Integrar e incentivar a liderança

Realizar novo concurso com alto nível de exigência científica

Art12, II- gerenciar as atividades relativas a:
a) administração e desenvolvimento de pessoas
Art12, II- gerenciar as atividades relativas a:
a) administração e desenvolvimento de pessoas
Art.12, I- promover e coordenar a:
b) elaboração e consolidação do planejamento
estratégico e do plano de trabalho anual do JBRJ,
acompanhando e avaliando a sua execução;
Art12, II- gerenciar as atividades relativas a:
a) administração e desenvolvimento de pessoas

Iniciativas do PE de responsabilidade da Diretoria de
Pesquisas

Elaborar e publicar protocolos de cultivo para espécies
ameaçadas

Aumentar a difusão de conhecimento científico gerado para a
população

Competências no Regimento Interno
Art. 13. , III - coordenar a implementação de ações
de conservação ex-situ de espécies da flora
brasileira ameaçadas de extinção; IV - realizar
inventários em áreas prioritárias para conservação;
VIII - promover, implementar e coordenar as
atividades de pesquisas relativas à conservação in
situ e ex situ da flora brasileira; X - orientar a
execução de projetos e atividades referentes à
publicação científica, atualização, ampliação,
organização e disseminação da documentação e
audiovisual;
Art. 13. , III - coordenar a implementação de
ações de conservação ex situ de espécies da flora
brasileira ameaçadas de extinção; IV - realizar
inventários em áreas prioritárias para conservação;
V - coordenar a elaboração e revisão periódica do
catálogo de espécies da flora brasileira; VII orientar e coordenar as atividades da rede
laboratorial de pesquisas científicas na sua área de

Promover ações para tornar a instituição um qualificado provedor
on line de dados de biodiversidade

Ampliar a representação institucional nos colegiados
formuladores ou atores de políticas públicas do meio ambiente

Elaborar Planos de Ação para espécies da flora brasileira que
constem da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção

Manter atualizada a lista de espécies da Flora do Brasil
Ameaçada de Extinção

atuação; VIII - promover, implementar e coordenar
as atividades de pesquisas relativas à conservação
in situ e ex situ da flora brasileira; IX - realizar a
identificação taxonômica da coleção viva do JBRJ;
X - orientar a execução de projetos e atividades
referentes à publicação científica, atualização,
ampliação, organização e disseminação da
documentação e audiovisual, XI - coordenar as
coleções científicas relativas ao herbário, banco de
germoplasma, banco de DNA, xiloteca, carpoteca e
acervos bibliográficos;
Art. 13. , IV - realizar inventários em áreas
prioritárias para conservação; VI - elaborar e
implementar a política de dados científicos do
JBRJ, bem como estabelecer os critérios e normas
para o acesso às bases de dados; IX - realizar a
identificação taxonômica da coleção viva do
JBRJ; X - orientar a execução de projetos e
atividades referentes à publicação científica,
atualização, ampliação, organização e
disseminação da documentação e audiovisual; XI coordenar as coleções científicas relativas ao
herbário, banco de germoplasma, banco de DNA,
xiloteca, carpoteca e acervos bibliográficos;
Art. 13. , IV - realizar inventários em áreas
prioritárias para conservação; VI - elaborar e
implementar a política de dados científicos do
JBRJ, bem como estabelecer os critérios e normas
para o acesso às bases de dados; VII - orientar e
coordenar as atividades da rede laboratorial de
pesquisas científicas na sua área de atuação; VIII promover, implementar e coordenar as atividades
de pesquisas relativas à conservação in situ e ex
situ da flora brasileira; XII - subsidiar o Ministério
do Meio Ambiente na elaboração e implementação
da Política Nacional de Biodiversidade e de Acesso
a Recursos Genéticos;
Art. 13. , II - elaborar planos de ação orientados
para a conservação e recuperação de espécies da
flora brasileira ameaçadas de extinção; IV - realizar
inventários em áreas prioritárias para conservação;
V - coordenar a elaboração e revisão periódica do
catálogo de espécies da flora brasileira; VIII promover, implementar e coordenar as atividades
de pesquisas relativas à conservação in situ e ex
situ da flora brasileira; X - orientar a execução de
projetos e atividades referentes à publicação
científica, atualização, ampliação, organização e
disseminação da documentação e audiovisual; XI coordenar as coleções científicas relativas ao
herbário, banco de germoplasma, banco de DNA,
xiloteca, carpoteca e acervos bibliográficos;
Art. 13. , I - coordenar a revisão periódica da lista
das espécies da flora brasileira ameaçadas de
extinção; III - coordenar a implementação de ações
de conservação ex situ de espécies da flora
brasileira ameaçadas de extinção; IV - realizar
inventários em áreas prioritárias para conservação;
V - coordenar a elaboração e revisão periódica do
catálogo de espécies da flora brasileira; VIII promover, implementar e coordenar as atividades
de pesquisas relativas à conservação in situ e ex

Manter atualizada a lista de espécies da Flora brasileira
ameaçada de Extinção (catálogo)

Acompanhar a implantação do herbário virtual

Elaborar, publicar e implementar a política de coleções
científicas do JBRJ

Implantar o Programa de Apoio aos Jardins Botânicos Brasileiros

Implementar o Sistema Nacional de Registro de Jardins
Botânicos no JBRJ

Promover o funcionamento adequado do Sistema Nacional de
Registro de jardins botânicos no JBRJ

situ da flora brasileira; XI - coordenar as coleções
científicas relativas ao herbário, banco de
germoplasma, banco de DNA, xiloteca, carpoteca e
acervos bibliográficos;
Art. 13. , I - coordenar a revisão periódica da lista
das espécies da flora brasileira ameaçadas de
extinção; III - coordenar a implementação de ações
de conservação ex situ de espécies da flora
brasileira ameaçadas de extinção; IV - realizar
inventários em áreas prioritárias para conservação;
V - coordenar a elaboração e revisão periódica do
catálogo de espécies da flora brasileira; VIII promover, implementar e coordenar as atividades
de pesquisas relativas à conservação in situ e ex
situ da flora brasileira; XI - coordenar as coleções
científicas relativas ao herbário, banco de
germoplasma, banco de DNA, xiloteca, carpoteca e
acervos bibliográficos;
Art. 13. , VI - elaborar e implementar a política de
dados científicos do JBRJ, bem como estabelecer
os critérios e normas para o acesso às bases de
dados; X - orientar a execução de projetos e
atividades referentes à publicação científica,
atualização, ampliação, organização e
disseminação da documentação e audiovisual; XI coordenar as coleções científicas relativas ao
herbário, banco de germoplasma, banco de DNA,
xiloteca, carpoteca e acervos bibliográficos;
Art. 13. , IV - realizar inventários em áreas
prioritárias para conservação; VI - elaborar e
implementar a política de dados científicos do
JBRJ, bem como estabelecer os critérios e normas
para o acesso às bases de dados; X - orientar a
execução de projetos e atividades referentes à
publicação científica, atualização, ampliação,
organização e disseminação da documentação e
audiovisual; XI - coordenar as coleções científicas
relativas ao herbário, banco de germoplasma,
banco de DNA, xiloteca, carpoteca e acervos
bibliográficos;
Art. 13. ,VIII - promover, implementar e
coordenar as atividades de pesquisas relativas à
conservação in situ e ex situ da flora brasileira; XI
- coordenar as coleções científicas relativas ao
herbário, banco de germoplasma, banco de DNA,
xiloteca, carpoteca e acervos bibliográficos; XIII criar e manter programas de apoio à implantação,
estruturação e desenvolvimento de jardins
botânicos, nos âmbitos federal, estadual e
municipal;
Art. 13. , VIII - promover, implementar e
coordenar as atividades de pesquisas relativas à
conservação in situ e ex situ da flora brasileira; XI
- coordenar as coleções científicas relativas ao
herbário, banco de germoplasma, banco de DNA,
xiloteca, carpoteca e acervos bibliográficos; XIV manter a operacionalização e o controle do Sistema
Nacional de Registro de Jardins Botânicos.
Art. 13. , VIII - promover, implementar e
coordenar as atividades de pesquisas relativas à
conservação in situ e ex situ da flora brasileira; XI

Manter o JBRJ em nível máximo de avaliação pelo SNRJB

Indexar a Revista Rodriguesia nas bases de indexação científicas
de maior reconhecimento nacional e internacional

Instituir e manter criação mecanismo de criação e editoração de
materiais de divulgação científica

Incentivar a produção científica de pesquisadores com baixa
produtividade

- coordenar as coleções científicas relativas ao
herbário, banco de germoplasma, banco de DNA,
xiloteca, carpoteca e acervos bibliográficos; XIV manter a operacionalização e o controle do Sistema
Nacional de Registro de Jardins Botânicos.
Art. 13. , XI - coordenar as coleções científicas
relativas ao herbário, banco de germoplasma,
banco de DNA, xiloteca, carpoteca e acervos
bibliográficos; XIV - manter a operacionalização e
o controle do Sistema Nacional de Registro
de Jardins Botânicos.
Art. 13. , X - orientar a execução de projetos e
atividades referentes à publicação científica,
atualização, ampliação, organização e
disseminação da documentação e audiovisual;
Art. 26 V – Equipe de Editoria Científica:
a) Editorar o periódico “RODRIGUÉSIA”,
recebendo, protocolando, avaliando e selecionando
artigos científicos a serem publicados, zelando pela
constante atualização e modernização dos
procedimentos de submissão e editoração gráfica
destes trabalhos e, ainda, buscar indexação do
periódico nas principais bases indexadoras do
mundo.b) Editorar livros especializados e demais
obras de difusão científica, zelando por sua
qualidade científica, editorial e gráfica.
Art. 25.VIII - promover, implementar e coordenar
as atividades de pesquisas relativas à conservação
in situ e ex situ da flora brasileira;

Aumentar o impacto da produção científica

Art. 25.VIII - promover, implementar e coordenar
as atividades de pesquisas relativas à conservação
in situ e ex situ da flora brasileira;

Melhorar a produção científica docente e discente

Art. 25.VIII - promover, implementar e coordenar
as atividades de pesquisas relativas à conservação
in situ e ex situ da flora brasileira;

Aumentar a proporção de pesquisadores efetivos do quadro do
JBRJ com bolsa de produtividade do CNPq

Art. 13 em sua totalidade

Aumentar a proporção de pesquisadores do quadro do JBRJ
credenciados nos Programas de Pós-graduação da ENBT.

Art. 13 em sua totalidade

Iniciativas do PE de responsabilidade do Museu do Meio
Ambiente
Intensificar as atividades do Museu, integrando-as às atividades
do JBRJ
Abrir exposição de longa duração
Fazer a manutenção dos programas educativos
Iniciativas do PE de responsabilidade da Diretoria de
Ambiente e Tecnologia
Criar e implantar um plano de gestão e conservação do Arboreto

Competências no Regimento Interno
Art. 38 em sua totalidade
Art. 38 em sua totalidade
Art. 38 em sua totalidade
Competências no Regimento Interno
Art. 14. I - elaboração das políticas relacionadas ao
registro, introdução, reposição, remoção e

e demais áreas verdes em quantidade e qualidade suficientes

Adequar a visitação à capacidade de carga do arboreto

Capacitar jovens de comunidade com cursos e aproveitamento
para o trabalho

Expandir e aumentar a representatividade das Coleções Vivas

Desenvolver módulo de coleções

intercâmbio de espécies de coleções vivas, em
consonância com as normas vigentes; II conservação e manejo das coleções de plantas
vivas do arboreto e de propagação das espécies
vegetais no horto florestal; III - conservação,
manutenção, recuperação e manejo do arboreto e
demais áreas verdes; IV - fitossanidade,
paisagismo, irrigação, drenagem, manejo arbóreo,
fertilidade do solo, nutrição de plantas e
compostagem; IX - manutenção e ampliação dos
acervos institucionais sob a sua guarda; XI relativas às linhas de pesquisas do campo de sua
atuação; XII - rede laboratorial e da infraestrutura
de apoio, em sua área de atuação.
Art. 14. I - elaboração das políticas relacionadas ao
registro, introdução, reposição, remoção e
intercâmbio de espécies de coleções vivas, em
consonância com as normas vigentes; II conservação e manejo das coleções de plantas
vivas do arboreto e de propagação das espécies
vegetais no horto florestal; III - conservação,
manutenção, recuperação e manejo do arboreto e
demais áreas verdes; IV - fitossanidade,
paisagismo, irrigação, drenagem, manejo arbóreo,
fertilidade do solo, nutrição de plantas e
compostagem; IX - manutenção e ampliação dos
acervos institucionais sob a sua guarda; XI relativas às linhas de pesquisas do campo de sua
atuação; XII - rede laboratorial e da infraestrutura
de apoio, em sua área de atuação.
Art. 30. III - Responsabilidade Sócio-ambiental: a)
elaborar e executar programas e projetos de
capacitação e treinamento em educação para o
trabalho, nas áreas de meio ambiente e cultura,
voltados para comunidades em situação de
vulnerabilidade sócio-econômica ou risco social; b)
desenvolver e divulgar métodos profissionalizantes
direcionados à população em risco social, na área
de jardinagem, arborização e monitoria ambiental.

Art. 32 I - Equipe da Curadoria de Coleções
Vivas: a) organizar, conservar e atualizar o sistema
de registro das coleções vivas do JBRJ, mantendo
sob sua gerência o livro de tombo, os fichários
históricos e as bases de dados informatizadas das
coleções vivas; b) atender pedidos de empréstimo,
doação, permuta ou coleta dos espécimes tombados
da coleção viva ou de fragmento deles, respeitando
os critérios estabelecidos pela coordenadoria de
coleções vivas; c) definir, implementar, atualizar e
manter o sistema de identificação dos espécimes
das coleções vivas no Arboreto.

Art. 32 I - Equipe da Curadoria de Coleções
Vivas: a) organizar, conservar e atualizar o sistema
de registro das coleções vivas do JBRJ, mantendo
sob sua gerência o livro de tombo, os fichários
históricos e as bases de dados informatizadas das
coleções vivas; b) atender pedidos de empréstimo,

doação, permuta ou coleta dos espécimes tombados
da coleção viva ou de fragmento deles, respeitando
os critérios estabelecidos pela coordenadoria de
coleções vivas; c) definir, implementar, atualizar e
manter o sistema de identificação dos espécimes
das coleções vivas no Arboreto.

Elaborar e implantar plano de produção e distribuição de mudas
para o Horto do JBRJ

Art. 14. I - elaboração das políticas relacionadas ao
registro, introdução, reposição, remoção e
intercâmbio de espécies de coleções vivas, em
consonância com as normas vigentes; II conservação e manejo das coleções de plantas
vivas do arboreto e de propagação das espécies
vegetais no horto florestal; III - conservação,
manutenção, recuperação e manejo do arboreto e
demais áreas verdes; IX - manutenção e ampliação
dos acervos institucionais sob a sua guarda; XI relativas às linhas de pesquisas do campo de sua
atuação; XII - rede laboratorial e da infraestrutura
de apoio, em sua área de atuação.

Produzir compostos para adubação de mudas

Art. 14. I - elaboração das políticas relacionadas ao
registro, introdução, reposição, remoção e
intercâmbio de espécies de coleções vivas, em
consonância com as normas vigentes; II conservação e manejo das coleções de plantas
vivas do arboreto e de propagação das espécies
vegetais no horto florestal; III - conservação,
manutenção, recuperação e manejo do arboreto e
demais áreas verdes; IX - manutenção e ampliação
dos acervos institucionais sob a sua guarda; XI relativas às linhas de pesquisas do campo de sua
atuação; XII - rede laboratorial e da infraestrutura
de apoio, em sua área de atuação.

Produzir mudas

Art. 14. I - elaboração das políticas relacionadas ao
registro, introdução, reposição, remoção e
intercâmbio de espécies de coleções vivas, em
consonância com as normas vigentes; II conservação e manejo das coleções de plantas
vivas do arboreto e de propagação das espécies
vegetais no horto florestal; III - conservação,
manutenção, recuperação e manejo do arboreto e
demais áreas verdes; IX - manutenção e ampliação
dos acervos institucionais sob a sua guarda; XI relativas às linhas de pesquisas do campo de sua
atuação; XII - rede laboratorial e da infraestrutura
de apoio, em sua área de atuação.

Implantar Ações do Plano de Logística Sustentável - PLS

Desenvolver programas para visitação geral

Art. 28 VIII - responsabilidade socioambiental
Art. 14. I - elaboração das políticas relacionadas ao
registro, introdução, reposição, remoção e
intercâmbio de espécies de coleções vivas, em
consonância com as normas vigentes; III conservação, manutenção, recuperação e manejo
do arboreto e demais áreas verdes; V - preservação
dos bens tombados e do patrimônio cultural do
JBRJ; VI - atendimento ao público e de
interpretação ambiental; VII - educação ambiental;
IX - manutenção e ampliação dos acervos
institucionais sob a sua guarda; X - difusão

histórico-cultural do patrimônio do JBRJ;

Desenvolver programas para visitação escolar

Art. 14. I - elaboração das políticas relacionadas ao
registro, introdução, reposição, remoção e
intercâmbio de espécies de coleções vivas, em
consonância com as normas vigentes; III conservação, manutenção, recuperação e manejo
do arboreto e demais áreas verdes; V - preservação
dos bens tombados e do patrimônio cultural do
JBRJ; VI - atendimento ao público e de
interpretação ambiental; VII - educação ambiental;
IX - manutenção e ampliação dos acervos
institucionais sob a sua guarda; X - difusão
histórico-cultural do patrimônio do JBRJ;

Instituir o Sistema de Gestão Ambiental para a área do JBRJ e
entornos

Art. 14. I - elaboração das políticas relacionadas ao
registro, introdução, reposição, remoção e
intercâmbio de espécies de coleções vivas, em
consonância com as normas vigentes; II conservação e manejo das coleções de plantas
vivas do arboreto e de propagação das espécies
vegetais no horto florestal; III - conservação,
manutenção, recuperação e manejo do arboreto e
demais áreas verdes; V - preservação dos bens
tombados e do patrimônio cultural do JBRJ; IV fitossanidade, paisagismo, irrigação, drenagem,
manejo arbóreo, fertilidade do solo, nutrição de
plantas e compostagem; IX - manutenção e
ampliação dos acervos institucionais sob a sua
guarda; X - difusão histórico-cultural do
patrimônio do JBRJ; XI - relativas às linhas de
pesquisas do campo de sua atuação;

Iniciativas do PE de responsabilidade da Escola Nacional de
Botânica Tropical

Competências no Regimento Interno

Consolidar a avaliação do PPG (ENBT) na CAPES

Art. 15, I - subsidiar na formulação de políticas de
formação de pessoal;
II - realizar e divulgar cursos de pós-graduação
scrictu sensu; e
III - realizar e divulgar atividades de ensino de
extensão acadêmica, técnico, cultural ou artístico
não capitulados no âmbito da pós-graduação
scrictu sensu.

Implantar curso de especialização lato sensu em educação
ambiental

Art. 15, I - subsidiar na formulação de políticas de
formação de pessoal;
II - realizar e divulgar cursos de pós-graduação
scrictu sensu; e
III - realizar e divulgar atividades de ensino de
extensão acadêmica, técnico, cultural ou artístico
não capitulados no âmbito da pós-graduação
scrictu sensu.

Implantar mais um curso de mestrado profissional

Art. 15, I - subsidiar na formulação de políticas de
formação de pessoal;
II - realizar e divulgar cursos de pós-graduação
scrictu sensu; e
III - realizar e divulgar atividades de ensino de
extensão acadêmica, técnico, cultural ou artístico
não capitulados no âmbito da pós-graduação
scrictu sensu.

Já o quadro abaixo vincula as iniciativas do Planejamento Estratégico com as ações do Plano Plurianual (PPA).
Vinculação do plano estratégico com o Plano Plurianual (PPA)
Iniciativas do PE de responsabilidade do Gabinete e
Assessoria de Assuntos Estratégicos

Ação do Plano Plurianual (PPA)

Instaurar foros amplos para debater o jardim do futuro

2000 – Administração da Unidade

Aprimorar a comunicação externa

2000 – Administração da Unidade

Regularizar situação fundiária

2000 – Administração da Unidade

Encerrar o estacionamento de veículos no portão 1008

2000 – Administração da Unidade

Elaborar e implantar Programa de Mobilidade e Acessibilidade

2000 – Administração da Unidade

Reforçar junto ao público a vertente de pesquisa

2000 – Administração da Unidade

Elaborar, divulgar e implantar o Plano de Comunicação
Institucional

2000 – Administração da Unidade

Aprimorar a comunicação interna

2000 – Administração da Unidade

Estabelecer uma política de parcerias e captação de recursos

2000 – Administração da Unidade

Apoiar a política de gênero

2000 – Administração da Unidade

Fortalecer a identidade institucional

2000 – Administração da Unidade

Iniciativas do PE de responsabilidade da Diretoria de Gestão

Ação do Plano Plurianual (PPA)

Aumentar as compras por Sistema de registro de preços

2000 – Administração da Unidade

Contratar estudos de viabilidade econômica com vistas a otimizar
o sistema de atendimento

2000 – Administração da Unidade

Desenvolver e implantar Plano de Gestão de Competências

20W9 – Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente

Otimizar, modernizar e expandir a capacidade do Laboratório de
Fitossanidade

2000 – Administração da Unidade

Elaborar e implantar Plano de Sustentabilidade para construções
e para manutenção predial

20W8 - Implementação da Agenda Ambiental na
Administração Pública

Ampliar o número de câmaras de segurança

2000 – Administração da Unidade

Modernizar e ampliar estrutura da rede laboratorial

2000 – Administração da Unidade

Readequar o projeto para construção do anexo do Solar

2000 – Administração da Unidade

Reformar a Casa dos Pilões

2000 – Administração da Unidade

Construir sala de primeiro socorros e ambulatório

2000 – Administração da Unidade

Reformar o Centro de Visitantes

2000 – Administração da Unidade

Aumentar o número de compras públicas sustentáveis

20W8 - Implementação da Agenda Ambiental na
Administração Pública
2000 – Administração da Unidade

Aumentar o número de contratações de bens e serviços
sustentáveis

20W8 Implementação da Agenda Ambiental na
Administração Pública
2000 – Administração da Unidade

Implantar um programa de qualidade de vida dos profissionais

20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente

Continuar a implantação do Programa de Excelência de
Atendimento

2000 – Administração da Unidade

Elaborar termo de referência para contratação de datacenter

20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
2000 – Administração da Unidade

Melhorar a gestão, os processos e as instalações de TI

20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
2000 – Administração da Unidade

Melhorar modelos de governança de TI

20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
2000 – Administração da Unidade

Implantar a gestão econômica de documentos - GED

20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
2000 – Administração da Unidade

Desenvolver e implantar o jardim virtual

Implantar mecanismos de avaliação de desempenho
Implantar checklist de procedimentos da AGU

Elaborar e implantar plano de eficiência energética

Implementar sistemas para prevenção de incêndios

Elaborar gestão integrada de resíduos

Redimensionar força de trabalho e alocação de talentos
Integrar e incentivar a liderança

20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
2000 – Administração da Unidade
20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
2000 – Administração da Unidade
20W8 - Implementação da Agenda Ambiental na
Administração Pública
20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
2000 – Administração da Unidade
2000 – Administração da Unidade
20W8 Implementação da Agenda Ambiental na
Administração Pública
20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente

Realizar novo concurso com alto nível de exigência científica

2000 – Administração da Unidade

Iniciativas do PE de responsabilidade da Diretoria de
Pesquisas

Ação do Plano Plurianual (PPA)

Elaborar e publicar protocolos de cultivo para espécies
ameaçadas

20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos

Aumentar a difusão de conhecimento científico gerado para a
população

2972 – Educação para a Conservação da
Biodiversidade

Promover ações para tornar a instituição um qualificado provedor
on line de dados de biodiversidade

20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da

Ampliar a representação institucional nos colegiados
formuladores ou atores de políticas públicas do meio ambiente

Elaborar Planos de Ação para espécies da flora brasileira que
constem da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção

Manter atualizada a lista de espécies da Flora do Brasil
Ameaçada de Extinção

Manter atualizada a lista de espécies da Flora brasileira
ameaçada de Extinção (catálogo)

Acompanhar a implantação do herbário virtual

Elaborar, publicar e implementar a política de coleções
científicas do JBRJ

Implantar o Programa de Apoio aos Jardins Botânicos Brasileiros

Implementar o Sistema Nacional de Registro de Jardins
Botânicos no JBRJ

Promover o funcionamento adequado do Sistema Nacional de
Registro de jardins botânicos no JBRJ

Manter o JBRJ em nível máximo de avaliação pelo SNRJB

Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos

Indexar a Revista Rodriguesia nas bases de indexação científicas
de maior reconhecimento nacional e internacional

20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira

Instituir e manter criação mecanismo de criação e editoração de
materiais de divulgação científica

20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira

Incentivar a produção científica de pesquisadores com baixa
produtividade

20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira

Aumentar o impacto da produção científica

20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira

Melhorar a produção científica docente e discente

20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
4009 – Funcionamento de Cursos de PósGraduação em Botânica e Meio Ambiente

Aumentar a proporção de pesquisadores efetivos do quadro do
JBRJ com bolsa de produtividade do CNPq

20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira

Aumentar a proporção de pesquisadores do quadro do JBRJ
credenciados nos Programas de Pós-graduação da ENBT.

20WK – Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Flora Brasileira
4009 – Funcionamento de Cursos de PósGraduação em Botânica e Meio Ambiente

Iniciativas do PE de responsabilidade do Museu do Meio
Ambiente

Ação do Plano Plurianual (PPA)

Intensificar as atividades do Museu, integrando-as às atividades
do JBRJ
Abrir exposição de longa duração

Fazer a manutenção dos programas educativos

201W – Preservação e Difusão do Acervo
Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro
201W – Preservação e Difusão do Acervo
Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro
201W – Preservação e Difusão do Acervo
Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro

Iniciativas do PE de responsabilidade da Diretoria de
Ambiente e Tecnologia
Criar e implantar um plano de gestão e conservação do Arboreto
e demais áreas verdes em quantidade e qualidade suficientes

20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos

Adequar a visitação à capacidade de carga do arboreto

20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos

Ação do Plano Plurianual (PPA)

2000 – Administração da Unidade
Capacitar jovens de comunidade com cursos e aproveitamento
para o trabalho

2972 – Educação para a Conservação da
Biodiversidade

Expandir e aumentar a representatividade das Coleções Vivas

20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos

Desenvolver módulo de coleções

Elaborar e implantar plano de produção e distribuição de mudas
para o Horto do JBRJ

20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos
20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos

Produzir compostos para adubação de mudas

20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos

Produzir mudas

20WL – Proteção e Ampliação de coleções vivas
em jardins botânicos

Implantar Ações do Plano de Logística Sustentável - PLS

20W9 - Modernização da Gestão de Atividades
Ligadas ao Meio Ambiente
2000 – Administração da Unidade

Desenvolver programas para visitação geral

2000 – Administração da Unidade

Desenvolver programas para visitação escolar

2972 – Educação para a Conservação da
Biodiversidade

Instituir o Sistema de Gestão Ambiental para a área do JBRJ e
entornos

20W8 - Implementação da Agenda Ambiental na
Administração Pública

Iniciativas do PE de responsabilidade da Escola Nacional de

Ação do Plano Plurianual (PPA)

Botânica Tropical
Consolidar a avaliação do PPG (ENBT) na CAPES

4009 – Funcionamento de Cursos de PósGraduação em Botânica e Meio Ambiente

Implantar curso de especialização lato sensu em educação
ambiental

4009 – Funcionamento de Cursos de PósGraduação em Botânica e Meio Ambiente

Implantar mais um curso de mestrado profissional

4009 – Funcionamento de Cursos de PósGraduação em Botânica e Meio Ambiente

5.2

Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

5.2.3 Ações
5.2.3.1 Ações - OFSS
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

20WK

Tipo: atividade

Título

Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira

Iniciativa

Pesquisa científica em biodiversidade, processos, serviços ecossistêmicos e modelagem
ambiental, integrando dados biológicos e geoespaciais

Objetivo

Promover o desenvolvimento de C,T&I aplicadas à biodiversidade e aos serviços
ecossistêmicos, e sistematizar e difundir as informações disponíveis, visando a conservação,
a valoração e o uso sustentável dos recursos naturais dos biomas brasileiros. Código: 0191

Programa

Biodiversidade

Código: 2018

Tipo:

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
(

Ação Prioritária

) Sim

(

)Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial
Final
2.308.252
1.708.252
Execução Física

Empenhada
1.693.546

Liquidada
1.380.594

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
1.376.526

Descrição da meta

Unidade
medida

de Montante
Previsto

Pesquisa publicada

unidade

90,0

Processados
4.068

Não
Processados
312.952

Reprogramado Realizado
90,0

101,0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor
1/1/2014
1.620.628

em

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
medida

1.504.687

(-65.779)

Pesquisa publicada

Unidade

de

Realizada
101,00

No primeiro semestre de 2014 temos observado a continuidade da curva de crescimento da produção
científica, com aumento do número de artigos indexados em bases cientificas internacionais (Web of
Science, Scopus), o aumento gradual do Fator de Impacto dos artigos publicados e o aumento
consistente do número de citações de trabalhos de autoria dos pesquisadores do JBRJ.

A versão atualizada do sistema de controle e as novas ferramentas desenvolvidas foram os fatores
que mais contribuíram para a execução da ação Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira, com
Ênfase nas Espécies Ameaçadas de Extinção. A falta de estrutura física e de recursos humanos
dedicados a avaliação foram os fatores que mais dificultaram. O total de 7000 avaliações para 2014
foi estimado com base nas 5000 avaliações realizadas de 2012 a 2013, onde foi projetada a avaliação
de 2000 espécies em 2014. Considerando o número insuficiente de recursos humanos envolvidos
com a meta e as inúmeras outras atribuições do Centro nacional de Conservação da Flora em 2014,
faz necessário uma reprogramação da meta, ajustando a valores para patamares mais realísticos.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

20WL

Tipo: atividade

Título

Proteção e Ampliação de Coleções Vivas em Jardins Botânicos

Iniciativa

Estruturação de Jardins Botânicos, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal

Objetivo

Promover o desenvolvimento de C,T&I aplicadas à biodiversidade e aos serviços
ecossistêmicos, e sistematizar e difundir as informações disponíveis, visando a conservação,
a valoração e o uso sustentável dos recursos naturais dos biomas brasileiros. Código: 0191

Programa

Biodiversidade

Código: 2018

Tipo:

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
( ) Sim
Outras

Ação Prioritária

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( )

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial
Final
5.769.600
7.106.367
Execução Física

Empenhada
7.052.390

Liquidada
5.918.433

Descrição da meta

Unidade
medida

Espécime cultivado

unidade

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
5.894.121
de Montante
Previsto
3.430,0

Processados
24.312

Não
Processados
1.133.958

Reprogramado Realizado
2.600,0

2.765,0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor
1/1/2014
642.863

em

Execução Física - Metas

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

591.238

(-1.205)

Espécime cultivado

Unidade
medida
unidade

de

Realizada
2765

Em dezembro de 2014 encontravam-se conservadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro 2.765
espécies de plantas, sendo destas 162 espécies ameaçadas, segundo o Livro Vermelho da Flora do
Brasil. Os espécimes vegetais encontram-se distribuídos no Arboreto e nas coleções temáticas do
Bromeliário, Cactário, Insetívoras, Orquidário e Plantas Medicinais. Uma nova coleção de plantas
vivas de sombra foi criada a partir da institucionalização de uma coleção de Aráceas, reunidas
durante o trabalho de doutorado do pesquisador Dr. Marcus Nadruz e o acréscimo de diversas
pteridófitas (samambaias) coletadas pela pesquisadora Dra. Claudine Mynssen, esta coleção de
plantas em vaso está atualmente em cultivo no Horto Florestal do JBRJ e com sua informatização já
em progresso.Além disso, foi contratada uma empresa para instalar sistemas de irrigação em ambas

as estufas do Bromeliário, no Cactário, na estufa de visitação do Orquidário e nas Plantas
Medicinais, com previsão de início dos trabalhos de instalação para janeiro de 2015. A maior parte
dos recursos inscritos em RAP foi utilizada na aquisição de um novo sistema de irrigação e insumos
diversos para a manutenção das coleções.
Os fatores que contribuíram para a realização desta ação foram: o dinamismo da subcuradoria do
bromeliário, atuando em parceria com pesquisadores da casa, estimulando-os a enriquecer a coleção
com plantas de todo o Brasil trazidas de suas expedições; a injeção de recursos e de esforços para
ampliar e reformar o cactário, melhorando a área física e enriquecendo a coleção; a melhoria das
técnicas de manejo; a aplicação de técnicas diferenciadas de adubação, rega e poda para os
exemplares recém-plantados que se encontram em fase de "pegamento"; e o melhor uso do horto,
do viveiro e de suas equipes para executar com qualidade técnica os processos de seleção, busca,
aclimatação e multiplicação de espécies relevantes para a coleção.A meta física foi revista em
função do trabalho de curadoria do banco de dados, que unificou registros de espécies com erro de
grafia e/ou autor, além da grande reforma realizada nas instalações físicas do orquidário, que levou
a perda de exemplares.
Como estava previsto que a atividade de atualização do sistema de informação se intensificaria no
segundo semestre, foi prevista a diminuição da meta física com ganho na qualidade e acuracidade
das informações.
Quanto ao público, produto do plano orçamentário de atendimento ao visitante, consideramos
satisfatórios os resultados alcançados. No mês de junho tivemos uma diminuição devido a dois
fatores; o fechamento do estacionamento e a realização da Copa do Mundo. NO entanto, a meta
estabelecida para o ano de 2014 foi atingida em função da continuidade de projetos e atividades, da
reabertura do Centro de Visitantes, do novo site do Jardim Botânico, do Jardim Virtual e da
aquisição de novos carros elétricos para a visitação.
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

201W

Tipo: atividade

Título

Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico
do Rio de Janeiro

Iniciativa

Desenvolvimento de espaços e iniciativas científico-culturais

Objetivo

Promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da educação
científica. Código: 0499

Programa

Ciência, Tecnologia e Inovação

Código: 2021

Tipo:

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
Final
2.309.700
2.309.609
Execução Física

Despesa
Empenhada
2.309.609

Liquidada
2.010.650

Descrição da meta

Unidade
medida

Público atendido

unidade

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
1.996.052
de Montante
Previsto
145.200,0

Processados
14.598

Não
Processados
298.959

Reprogramado Realizado
40.000,0
42.247,0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor
1/1/2014
325.578

em

Execução Física - Metas

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

241.594

0

Público atendido

Unidade
medida
Unidade

de

Realizada
0

O Museu do Meio Ambiente atua com a missão de estimular e promover a conscientização do
público sobre as questões socioambientais; desenvolve suas atividades por meio de programas de
divulgação científica, pesquisa e educação, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a
importância da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável. Com a realização
de suas ações, o Museu do Meio Ambiente recebeu cerca de 42 mil visitantes até dezembro de
2014, mesmo tendo passado a maior parte do ano fechado para obras de restauração. A meta foi
reprogramada de po reste motivo.
O MUSEU foi reaberto em junho, na semana do Meio Ambiente. Após esse período, o espaço foi
novamente fechado para conclusão. Mesmo durante as obras, o programa educativo permaneceu
funcionando. Por este motivo ainda há números significativos de visitantes. O Programa Educativo
oferece atividades educativas que estimulam a pensar sobre o meio ambiente e a sustentabilidade
por meio de vivências sensoriais, experimentações lúdicas e do contato com as plantas e a fauna da
instituição.
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

4909

Tipo: atividade

Título

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente

Iniciativa

Fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, com apoio à pesquisa, à inovação, à
manutenção e promoção de mecanismos de cooperação internacional, à ampliação de
programas de acesso a acervos digitais e a bases de dados.

Objetivo

Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema
nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o
fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao
desenvolvimento sustentável do Brasil.
Código: 0803

Programa

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Código: 2032
Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
Ação Prioritária

(

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
Final
827.500
827.500
Execução Física

Despesa
Empenhada
827.500

Descrição da meta

Liquidada
622.232
Unidade
medida

Aluno matriculado
unidade
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
617.898
de Montante
Previsto
110,0

Execução Física - Metas

Processados
4.334

Não
Processados
205.268

Reprogramado Realizado
248,0
248,0

Valor
1/1/2014
174.176

em

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

173.925

(-0)

Aluno matriculado

Unidade
medida
unidade

de

Realizada
248,0

O resultado final de 2014 foi de 248 alunos atendidos. Quanto à descrição da execução da tarefa,
podemos comentar que a meta alcançada foi excepcional. O resultado reflete o excelente nível dos
cursos programados e o interesse dos alunos nos temas apresentados. Os cursos de extensão vêm
aumentando a cada ano. Em 2014, a Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) ofereceu 17
cursos, seis novos módulos a mais que no passado, certificando ao todo 248 alunos. Outra iniciativa
do Programa de Extensão foi o ciclo de Seminários de Pesquisa, composto por 14 palestras que
abordaram temas relacionados à Botânica e à conservação da biodiversidade. Os seminários
atraíram um público de cerca de 350 participantes.
Dentre as metas estabelecidas para 2014, destacamos o aumento da internacionalização do PPG em
Botânica, aumento e consolidação dos cursos de extensão e seminários e também a criação de um
novo curso de mestrado profissional. Estamos buscando também captar alunos para cursos de
extensão visando à rede estadual e municipal, público da “terceira idade” e infantil e assim atender
a um perfil heterogêneo de pessoas. Essas ações são um importante ponto de conexão do JBRJ com
a sociedade e darão maior visibilidade à ENBT.
Neste exercício também foi estabelecida nova parceria para oferecimento do Curso Gaia, que visa
integrar na educação formal e não formal valores e habilidades para um modo de vida sustentável e
saudável.
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

2972

Tipo: atividade

Título

Educação para Conservação da Biodiversidade

Iniciativa

Pesquisa, divulgação técnico-científica e formação de multiplicadores em educação
ambiental.

Objetivo

Promover a educação ambiental integrada às políticas e programas socioambientais,
contribuindo para construção de sociedades sustentáveis.

Programa

Licenciamento e Qualidade Ambiental

Código: 2045

Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
Ação Prioritária

(

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
Final
100.000
100.000
Execução Física

Despesa
Empenhada
100.000

Descrição da meta

Liquidada
80.000
Unidade
medida

Pessoa informada
unidade
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
80.000
de Montante
Previsto
10.000

Execução Física - Metas

Processados
0

Não
Processados
20.000

Reprogramado Realizado
6.000
8.914

Valor
em
Valor Liquidado
1/1/2014
78.787
76.420

Valor Cancelado
0

Descrição da Meta
Pessoa informada

Unidade
de
Realizada
medida
unidade
8.914

As ações de educação ambiental previstas para 2014 foram executadas dentro do esperado, com a
manutenção do Projeto Conhecendo Nosso Jardim e a reabertura do Laboratório Didático com o
tema “Plantas Ameaçadas no Jardim” em 13 de junho, continuação de projetos iniciados em 2013 e
participação em programas institucionais tais como o Jardim Virtual e Programa de Treinamento
para Excelência no Atendimento ao Público. Apesar de grande parte do resultado das atividades
com público externo culminarem em setembro/outubro, no primeiro semestre de 2014 as atividades
sofreram impacto da greve dos professores da rede estadual e municipal de ensino (o que atingiu
principalmente os projetos dirigidos às escolas: Conhecendo Nosso Jardim, Tecendo Redes e
Laboratório Didático). A realização da Copa do Mundo, no período dos jogos também refletiu em
alteração do calendário escolar e institucional, além de resultar em menor público visitante ao JB. A
apuração realizada no período de janeiro a junho/2014 considerou atendimento de professores,
alunos e outros visitantes interessados em educação ambiental, bem como público atendido em
oficinas, palestras e cursos dados por membros da equipe Serviço de Educação Ambiental (SEA), a
partir de nossos projetos, junto a instituições parceiras (LIEAS/UFRJ, PROJETO CORAL VIVO e
REDE A3P) em universidades, eventos regionais, entre outros. Para fins comparativos, em 2013 no
período de janeiro a junho o quantitativo de alunos atendidos foi de 3.298. Em 2014, devido a
mudança no calendário escolar, número de alunos atendidos foi de 814.
Ainda em 2014, o Serviço de Educação Ambiental realizou um novo roteiro didático dirigido ao
público em geral - Roteiro das Águas no Jardim - para comemorar o Dia Mundial da Água, e tratar
do tema água e sustentabilidade. No 2º semestre além da continuação dos projetos já mencionados
tivemos a realização do segundo Curso de Extensão Educação, Ambiente e Sociedade, em parceria
com a ENBT e o LIEAS/UFRJ que reafirmou a ótima repercussão do ano anterior e a conclusão do
curso de 25 alunos. O SEA deu continuidade ao projeto Tecendo Redes dentro da SNCT
envolvendo a comunidade escolar de três escolas municipais. O projeto Leia Verde de incentivo à
leitura com temas ambientais no JBRJ teve participação do SEA atingindo um amplo e
diversificado público. A participação em eventos externos (aulas, palestras, cursos oferecidos)
também contribuiu para um maior alcance dos objetivos educativos. Considerando o quadro
apontado do primeiro semestre; o abalo, já informado pelas Secretarias de Educação, no calendário
escolar até o fim do ano letivo; as metas a serem atingidas foram oficialmente reprogramadas em
julho de 2014 (10/07) de 10.000 para 6.000 pessoas informadas, no entanto no segundo semestre
com ampliação das atividades educativas o SEA conseguiu superar as metas previstas alcançando
8.914 pessoas.Os recursos do PPA foram utilizados pelo SEA para viagem técnica (2) a Brasília
para oficina de elaboração do Projeto Político Pedagógico do Ministério do Meio Ambiente e
impressão gráfica do livro “NEA – 20 anos”. Os dados registrados consideraram os cadastros de
professores capacitados pelo SEA, formulários de participantes nas atividades do Laboratório
Didático e demais relatórios de atividades da equipe.
As ações de educação ambiental previstas para 2014 tem sido executadas dentro do esperado com a
reabertura do Laboratório Didático com o tema Plantas Ameaçadas no Jardim em 13 de junho,
continuação de projetos iniciados em 2013 e participação em programas institucionais tais como o
Jardim Virtual e Programa de Treinamento para Excelência no Atendimento ao Público. Apesar de
grande parte do resultado das atividades com público externo culminarem em setembro/outubro, no
primeiro semestre de 2014 as atividades sofreram impacto da greve dos professores da rede estadual
e municipal de ensino (o que atingiu principalmente os projetos dirigidos às escolas: Conhecendo
Nosso Jardim, Tecendo Redes e Laboratório Didático).A realização da Copa do Mundo, no período
dos jogos também refletiu em alteração do calendário escolar e institucional, além de resultar em

menor público visitante ao JB. A apuração realizada no período de janeiro a junho/2014 considerou
atendimento de professores, alunos e outros visitantes interessados em educação ambiental, bem
como público atendido em oficinas, palestras e cursos dados por membros da equipe SEA, a partir
de nossos projetos, junto a instituições parceiras (LIEAS/UFRJ, PROJETO CORAL VIVO e REDE
A3P) em universidades, eventos regionais, entre outros. Para fins comparativos, em 2013 no
período de janeiro a junho o quantitativo de alunos atendidos foi de 3.298. Em 2014, devido a
mudança no calendário escolar o atendimento aos alunos foi de 814. Ainda em 2014, o SEA
realizou um novo roteiro didático dirigido ao público em geral - Roteiro das Águas no Jardim - para
comemorar o Dia Mundial da Água, e tratar do tema água e sustentabilidade. Esta iniciativa foi
construída em parceria com a Comissão da A3P JBRJ e diversas áreas da instituição, com o
quantitativo de (22) participantes considerados em "outros informados".

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

2004

Tipo:

Título

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Dependentes

Iniciativa
Objetivo
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente Código: 2124

Programa

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
(

Ação Prioritária

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial
Final
493.584
444.000
Execução Física

Empenhada
444.000

Liquidada
403.922,74
Unidade
medida

Descrição da meta

Pessoa beneficiada
unidade
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor
1/1/2014
0

em

Valor Liquidado
0

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
403.922,74
de Montante
Previsto
312

Processados
0

Não
Processados
0

Reprogramado Realizado
353
361

Execução Física - Metas

Valor Cancelado
0

Descrição da Meta
Pessoa beneficiada

Unidade
de
Realizada
medida
unidade
0

Os recursos destinados à execução da ação foram suficientes para que se pudesse prover acesso à
assistência médica a todos os servidores e seus dependentes, ainda que parcialmente. No entanto, os
valores de ressarcimento já se encontram defasados, tendo em vista o último reajuste ter ocorrido em
janeiro de 2013.
A execução dos recursos destinados à realização dos exames periódicos foi comprometida tendo em
vista a falta de interesse do mercado na realização do serviço. Ainda assim, em pesquisa de mercado
realizada, percebeu-se que a dotação não seria suficiente para atender a todos os servidores.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

2010

Tipo:

Título

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares

Iniciativa
Objetivo
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente Código: 2124

Programa

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
(

Ação Prioritária

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial
Final
32.400
32.400
Execução Física

Empenhada
32.400

Liquidada
17.897,90
Unidade
medida

Descrição da meta

Pessoa beneficiada
unidade
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor
1/1/2014
0

em

Valor Liquidado

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
17.897,90
de Montante
Previsto
24

Processados
0

Não
Processados
0

Reprogramado Realizado
19
15

Execução Física - Metas

Valor Cancelado

0

Descrição da Meta

0

Pessoa beneficiada

Unidade
de
Realizada
medida
unidade
0

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

2011

Tipo:

Título

Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares

Iniciativa
Objetivo
Programa

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente Código: 2124

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
Ação Prioritária

(

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
Final
288.360
288.360
Execução Física

Despesa
Empenhada
288.360

Descrição da meta

Liquidada
249.796,78
Unidade
medida

Pessoa beneficiada
unidade
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
249.796,78
de Montante
Previsto
128

Execução Física - Metas

Processados
0

Não
Processados
0

Reprogramado Realizado
88
88

Valor
1/1/2014
0

em

Valor Liquidado

Valor Cancelado

0

Descrição da Meta

0

Pessoa beneficiada

Unidade
de
Realizada
medida
unidade
0

O percentual de execução ainda está abaixo da expectativa pelo fato do benefício se tornar
desvantajoso para alguns servidores, nos casos em que o percentual de contribuição sobre o
vencimento básico ultrapassa o valor das despesas com transporte.
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

2012

Tipo:

Título

Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares

Iniciativa
Objetivo
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente Código: 2124

Programa

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
(

Ação Prioritária

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial
Final
1.008.912
1.008.912
Execução Física

Empenhada
1.008.912

Liquidada
897.531,10
Unidade
medida

Descrição da meta

Pessoa beneficiada
unidade
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor
1/1/2014
0

em

Restos a Pagar inscritos 2013
Paga
897.531,10
de Montante
Previsto
220

Processados
0

Não
Processados
0

Reprogramado Realizado
194
190

Execução Física - Metas

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

0

0

Pessoa beneficiada

Unidade
medida
unidade

de

Realizada
0

A execução física esteve abaixo da meta devido ao expressivo número de servidores que se
aposentaram no exercício.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

20W8

Tipo: atividade

Título

Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P

Iniciativa
Objetivo
Programa

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente Código: 2124
Tipo: Gestão e Manutençã

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
(

Ação Prioritária

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial
Final
34.000
34.000
Execução Física

Empenhada
34.000

Liquidada
34.000

Paga
34.000

Agenda implementada
unidade
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor
1/1/2014
33.123

em

Processados
0

de Montante
Previsto
1,0

Unidade
medida

Descrição da meta

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
0

Reprogramado Realizado
1,0
1,0

Execução Física - Metas

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

33.123

0

Agenda implementada

Unidade
medida
unidade

de

Realizada
1,0

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

20W9

Tipo: atividade

Título

Modernização da Gestão de Atividades Ligadas ao Meio Ambiente

Iniciativa
Objetivo
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente Código: 2124
Tipo: Gestão e Manutenção

Programa

Unidade Orçamentária 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
(

Ação Prioritária

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Inicial

Final

167.820
Execução Física

Restos a Pagar inscritos 2013

Empenhada
Liquidada
Paga
167.820
167.074
98.172
Unidade
medida

Descrição da meta

percentual
Estrutura modernizada
execução
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Não
Processados
Processados
88.864
9.308
68.902

de Montante
Previsto
de

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor
1/1/2014

Descrição da Meta

em
67.048

Valor Liquidado
50.008

Valor Cancelado
0

Reprogramado Realizado
95

84

84

Unidade
de
Realizada
medida
percentual de
Estrutura modernizada
6
execução

5.3

Informações sobre outros resultados da gestão

Outros resultados da gestão que transcendem a execução orçamentária ou são auferidos por
mecanismos não diretamente afetos ao PPA estão detalhados nos anexos.
6.
TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.
6.1
Programação e Execução das despesas
6.1.1 Programação das despesas
QUADRO A.6.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS
Unidade Orçamentária: JBRJ
Código UO: 44206

UGO: 443019

Grupos de Despesa Correntes
Origem dos Créditos Orçamentários

3Outras
1 – Pessoal e Encargos 2 – Juros e Encargos
Despesas
Sociais
da Dívida
Correntes
40.508.955
1.133.754

-

18.032.181
2.837.416

Abertos

-

-

-

Reabertos

-

-

-

Abertos

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares

CRÉDITOS

Especiais
Extraordinários
Créditos Cancelados

Outras Operações
Dotação final 2014 (A)

41.642.709

-

20.869.597

Dotação final 2013(B)

40.097.829

-

17.450.686

Variação (A/B-1)*100

3,85

-

19,59

Grupos de Despesa Capital
4–
Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

2.184.500

-

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

780.000

-

-

-

-

-

-

-

DOTAÇÃO
INICIAL
Suplementares

CRÉDITOS

Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados

Outras Operações

9 - Reserva
de
Contingência

6Amortização
da Dívida

Origem dos Créditos Orçamentários

Dotação final 2014 (A)

1.404.500

Dotação final 2013(B)

2.654.563

Variação (A/B-1)*100

-47,09

6.1.1.1 Análise Crítica
A dotação inicial para despesas discricionárias para o exercício de 2014 esteve no mesmo patamar
dos referenciais de 2013. Esses valores já se mostravam insuficientes para aquele exercício, mesmo
com as medidas de economia que foram tomadas, como a redução de postos de trabalho em
contratos com alocação de mão de obra. Esses contratos são ajustados anualmente, de acordo com o
dissídio de cada categoria, que variaram, em média, 11% ao ano. Esses aumentos, já acumulados no
exercício de 2013, geraram um impacto significativo nas contas do JBRJ.
Foi realizado pedido de crédito suplementar por superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício anterior, no valor total de R$ 2.107.000, que foi atendido no final do
período e contribuiu para a cobertura das despesas essenciais de funcionamento. Também houve
necessidade de remanejamento de recursos da ação 20WK, no valor R$ 600.000,00, do GND 4 para
o GND 3, e o remanejamento de recursos destinados ao pagamento de bolsas Capes, tendo em vista
que 3 (três) bolsas de doutorado passaram a ser custeadas pelo Programa de Demanda Social.
Com a finalidade de atingir a meta de economia para pagamento dos juros da dívida, o governo
federal impôs um corte orçamentário de 15 bilhões de reais nas despesas de custeio. Ao MMA
coube a parcela de R$ 107,1 milhões, proporcionalmente divida entre as entidades vinculadas. Ao
JBRJ, o corte imposto foi de R$ 1.420.000. Os valores foram descontingenciados no decorrer do
exercício.
6.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa
QUADRO A.6.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA

UG
Origem da
Movimentação

Concedidos

Recebidos

Concedente

Recebedora

Despesas Correntes
Classificação
da ação

181282032490
44206/
90033
443020
15279/
(funcionament
(Inst.
de 154003/
o de cursos de
Pesquisas
FUCAPES/D
pós-graduação
Jardim
F
em botânica e
Botânico do
meio
RJ/JBRJ)
ambiente)
44206/
Programa de
15279/
443020 (Inst. Apoio a Pos154003/
de Pesquisas Graduação
FUCAPES/
Jardim
Proap.
TCDF
Botânico do PROAPRJ/JBRJ)
1770/2014.
UG

Origem da
Movimentação
Concedidos
Recebidos

Concedente

Recebedora

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

2 – Juros e
Encargos
da Dívida

-

-

-

3 – Outras
Despesas
Correntes

282.100

-

72.600

Despesas de Capital
Classificação
da ação

4–
Investimentos

5–
6 – Amortização
Inversões
da Dívida
Financeiras

6.1.3 REALIZAÇÃO DA DESPESA
6.1.3.1 DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS
ORIGINÁRIOS – TOTAL
QUADRO A.6.1.3.1 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL

Unidade Orçamentária:

Código UO:
Despesa Liquidada

Modalidade de Contratação
1.

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

c)

Concorrência

d)

Pregão

e)

Concurso

f)

Consulta

i)

2013

Diferenciado

de

342.788

79.472

341.899

79.472

10.899.083

7.217.367

9.158.782

7.217.367

8.321.701

5.655.404

7.987.605

5.655.404

242.408

162.489

161.428

162.489

3.864

5.744

3.864

5.744

39.529.595

40.215.673

39.529.595

40.213.528

159.823

99.110

159.823

99.110

2.115.451

44.282

2.009.166

44.282

61.614.713

53.479.541

59.352.162

53.477.396

Contratações

Dispensa
Inexigibilidade

Regime de Execução Especial
j)

4.

2014

Contratações Diretas (h+i)
h)

3.

2013

Despesa paga

Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

g) Regime
Públicas
2.

2014

UGO:

Suprimento de Fundos

Pagamento de Pessoal (k+l)
k)
l)

Pagamento em Folha
Diárias

5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

6.1.3.3 DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – TOTAL
QUADRO A.6.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL

Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ

Código UO: 44206

UGO: 443020

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
319001 - APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER.
E REFOR.MILITAR
Demais elementos do grupo

Empenhada
2014

Liquidada

2013

2014

RP não processados
2013

2014

Valores Pagos

2013

2014

2013

25.998.043

26.544.326

25.998.043

26.544.326

-

0

25.998.043

26.542.180

5.522.778

5.547.503

5.522.778,32

5.547.503

-

0

5.522.778

5.547.503

6.775.164

4.857.416

6.775.164

4.857.416

-

0

6.775.164

4.857.416

1.233.608

1.110.288

1.233.608

1.110.288

-

0

1.233.608

1.110.288

12.992.889

10.046.566

11.879.740

9.298.669

1.113.148

747.896

11.879.740

9.298.669

3.756.093

3.929.338

3.361.225

2.931.228

394.868

998.109

3.329.062

2.931.228

897.531

937.042
2.409.731

897.531

937.042
1.975.792

897.531

313.212

0
433.938

937.042
1.975.792

2. Juros e Encargos da Dívida
3. Outras Despesas Correntes
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
339039 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Demais elementos do grupo

3.000.598

2.687.385

2.658.826

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
449039 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
449051 - OBRAS E INSTALACOES
Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras
6. Amortização da Dívida
-

Empenhada
2014

Liquidada

2013

2014

RP não Processados
2013

2014

2013

Valores Pagos
2014

2013

35.337

1.011.290

24.552

19.800

10.785

991.490

24.552

19.800

988.364

995.214

801.475

42.959

200.670

952.254

787.693

42.959

313.703
0

641.166
6.892

92.203
0

64.233
6.892

221.500
0

576.932
0

92.203
0

64.233
6.892

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa
A redução que se observa nos gastos com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL
CIVIL (319011) ocorreu devido às aposentadorias efetivadas no exercício, que se refletiu no aumento
dos gastos com APOSENTADORIAS (319001). 100% da despesa empenhada foi liquidada.
As despesas com LOCACAO DE MAO DE OBRA (339037) tiveram um aumento significativo no
exercício. Em parte, isso ocorreu devido à repactuação dos contratos, que tiveram um índice de
reajuste em média de 11%, e também devido à necessidade de ampliação do contrato de
jardinagem. Esse serviço tinha aproximadamente 46% dos seus custos mantidos por patrocínios
privados, que anunciaram a impossibilidade de continuar mantendo as despesas a partir de agosto
de 2014.
As despesas empenhadas para diárias e passagens somaram R$ 400.849. Deste montante, R$
382.883 foram liquidadas no exercício. O limite se mostrou suficiente para o atendimento das
demandas apresentadas.

6.4

Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

QUADRO A.6.4 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Saldo a pagar
31/12/2014

Cancelamento

2013

4.700.622

4.140.203

-89.141

471.278

2012

0

556.112

-14.238

30.693

Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Saldo a pagar
31/12/2014

Cancelamento

2013

2.145

2.145

0

0

2012

669

0

0

669

6.5

Transferências de Recursos

6.5.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

QUADRO A.6.5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Posição em 31.12.2014

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
CNPJ: 04.936.616/0001-20

UG/GESTÃO: 443020

Informações sobre as Transferências
Valores Pactuados
Modalidade

Nº do instrumento

3

0226/2013-30

3

TED JBRJ 01/2014

Beneficiário

88.898.834/0001-08;
154003/15279
153056/15227
UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE

Valores Repassados
Vigência

Global

Contrapartida

No Exercício

1234-

Fonte: CRL

Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso

Sit.

Início

Fim

1.951.200

-

282.100

499.700

2013

2018

1

236.880

-

59.220

59220

2014

2016

1

LEGENDA
Modalidade:

Acumulado até o
Exercício

Situação da Transferência:
1 - Adimplente
2 - Inadimplente
3 - Inadimplência Suspensa
4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

6.5.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos
Três Últimos Exercícios
QUADRO A.6.5.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Unidade Concedente ou Contratante
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Nome:
04.936.616/0001-20
CNPJ:
443020
UG/GESTÃO:
Quantidade
de Montantes
Repassados
em
Cada
Exercício,
Instrumentos Celebrados Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em
Modalidade
em Cada Exercício
R$ 1,00)
2014
2013
2012
2014
2013
2012
Convênio
Contrato de Repasse
2
1
1
341.320
384.700
374.100
Termo de Cooperação
Termo
de
Compromisso
2
1
1
341.320
384.700
374.100
Totais
Fonte: SIAFI

6.5.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de
Repasse
QUADRO A.6.5.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE Valores em R$ 1,00
REPASSE.

Unidade Concedente
Nome: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
CNPJ: 04.936.616/0001-20
UG/GESTÃO: 443020
Exercício
da
Quantitativos e Montante Repassados
Prestação
das Contas
Quantidade
Contas Prestadas
Montante Repassado
2014
Quantidade
Contas NÃO Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Contas Prestadas
Montante Repassado
2013
Quantidade
Contas NÃO Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Contas Prestadas
Montante Repassado
2012
Quantidade
Contas NÃO Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Anteriores
Contas NÃO Prestadas
a 2012
Montante Repassado
Fonte: SIAFI

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Contratos
Convênios
Repasse
02
341.320
01
384.700
01
374.100
-

de

6.6

Suprimento de Fundos

6.6.1 Concessão de Suprimento de Fundos
QUADRO A.6.6.1 – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Meio de Concessão
Exercício
Financeiro

2014

2013

2012

Unidade Gestora (UG) do SIAFI

Cartão de Pagamento do
Governo Federal

Conta Tipo B
Valor
Total

Quantidade

Quantidade

Valor
Total

Valor do
maior limite
individual
concedido

Código

Nome ou Sigla

443020

INST.DE
PESQUISAS
JARDIM BOTANICO
DO RJ/JBRJ

-

-

12

3.864

1.000

443020

INST.DE
PESQUISAS
JARDIM BOTANICO
DO RJ/JBRJ

-

-

11

5.744

1.000

443020

INST.DE
PESQUISAS
JARDIM BOTANICO
DO RJ/JBRJ

-

-

14

12.335

1.191

Fonte: SIAFI

6.6.2 Utilização de Suprimento de Fundos
QUADRO A.6.6.2 – UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Exercício

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Unidade Gestora (UG)
Conta Tipo B
do SIAFI
Código

Nome
Sigla

ou

Quantidade

Saque

Fatura

Valor Total Quantidade

Total
Valor dos Valor das (a+b)
Saques (a) Faturas (b)

2014

INST.DE
PESQUISA
443020 S JARDIM
BOTANICO
DO RJ/JBRJ

-

-

8

3.132

732

3.864

2013

INST.DE
PESQUISA
443020 S JARDIM
BOTANICO
DO RJ/JBRJ

-

-

9

5.432

312

5.744

Fonte: SIAFI

6.6.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos
QUADRO A.6.6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

Nome ou Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de Despesa

Subitem da Despesa

339030

443020

INST.DE PESQUISAS JARDIM
BOTANICO DO RJ/JBRJ

339039

Total

33903016

60,00

33903017

484,60

33903021

160,00

33903024

94,74

33903028

59,00

33903039

80,00

33903920

58,00

33903924

2.530,00

33903925

238,11

33903966

70,32

33903969

29,43

6.6.4 Análise Crítica

Os dispêndios com suprimentos de fundos/cartão corporativo no exercício foram da ordem de R$
3.864. As concessões de suprimentos de fundos aos servidores deste Instituto de Pesquisas
atenderam ao caráter de excepcionalidade previsto no Decreto nº 93.872/86.
As despesas efetuadas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal foram registradas no
Sistema do Cartão de Pagamento (SCP), no Portal de Compras do Governo Federal, conforme
determina a Portaria nº 090/2009 do MPOG.

7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
7.1 Estrutura de pessoal da unidade
7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade
Jurisdicionada
QUADRO A.7.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ

Lotação
Tipologias dos Cargos
Autorizada Efetiva
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

245

193

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

245

193

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

Ingressos
no
Exercício

Egressos
no
Exercício
9

-

9

1.2.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.2.2.
Servidores
descentralizado

de

carreira

em

235

184

3

3

8

exercício

1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

1

1

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

6

5

7

5

4

2

252

198

4

11

1

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: CGP

QUADRO A.7.1.1.2 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA

Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Área Meio

1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

Área Fim

58

136

58

136
134

1.1.2.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

50

1.1.3.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

3

1.1.4.

Servidores de carreira em exercício provisório

1.1.5.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

1
5

1

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

4

1

4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: CGP

62

137

2. Servidores com Contratos Temporários

QUADRO A.7.1.1.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
DA UJ

Lotação
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2.
Servidores
de
Carreira
em
Exercício
Descentralizado

Autorizada
38

Efetiva
38

Ingressos
no
Exercício
15

Egressos
no
Exercício
15

38

38

15

15

33

27

9

8

2

2

1.2.3.

Servidores de Outros Órgãos e Esferas

6

4

1

1

1.2.4.

Sem Vínculo

7

5

4

4

1.2.5.

Aposentados

1

1

1

2. Funções Gratificadas

20

20

7

6

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

19

19

7

6

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

1

1

58

58

22

21

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: CGP

7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho

Programa Anual de Capacitação – PAC
O Plano Anual de Capacitação – PAC 2014, foi elaborado à luz do mapeamento das competências
organizacionais e individuais e é um componente fundamental de sustentação à gestão e ao
desenvolvimento institucional.
O PAC 2014 passou por um processo de adequação de recursos alocados no conjunto das ações
propostas, de forma a torná-lo mais aderente ao esforço permanente de aprimorar a qualidade dos
gastos e investimentos públicos, sem comprometimento do atendimento eficaz aos interesses da
sociedade.
Preservam-se assim as prioridades do PAC, que incluem cursos de formação, cursos técnicos de
interesse corporativo ou específico, cursos in company, cursos de atualização e aperfeiçoamento
gerencial, ações de média duração e programas de educação continuada e pós-graduação.
No exercício de 2014, foram capacitados 71 servidores em 51 ações de capacitação, totalizando
8.415 horas ofertas, dentre essas ações, podemos destacar:
-

Curso de Idiomas – Cultura Inglesa;

-

Programa de Incentivo a Pós-Graduação;

-

Mestrado Executivo em Sistemas de Gestão - UFF;

-

Parcerias com a Escola de Governo – ENAP: Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos, Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público e Elaboração de
Termos de Referência e Projetos Básicos para Contratação de Bens e Serviços no Setor
Público;

-

MPOG - Mapeamento de Competências nas Organizações Públicas;

-

Governança Corporativa para Mulheres Executivas;

-

Programa de Desenvolvimento de Líderes para Diretores, Coordenadores e Chefias
ministrado pela Fundação Dom Cabral;

-

Realização de oficinas junto às Diretorias sobre o Processo de Gestão de Desempenho
para fins de percepção da GDACT;

-

Semana do Servidor: Palestra “Felicidade agora é Ciência”;

-

Formação de servidores da CGP em Coaching Organizacional para fins
de
implantação desta metodologia no JBRJ: especificamente, Coaching de Liderança e de
Equipes, que será realizado em janeiro e fevereiro de 2015.

7.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
QUADRO A.7.1.3 – CUSTOS DO PESSOAL

Tipologias/ Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Despesas Variáveis
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Despesas
de
Exercícios
Anteriores

Benefícios
Demais
Indenizações Assistenciais e Despesas
Previdenciários Variáveis

Decisões
Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios

2014

8.531.231

3.782.990

1.347.577

664.743

886.331

605.129

3.434.209

52.574

-

19.304.784

2013

8.891.712

3.953.221

1.381.515

806.171

934.776

547.536

3.678.243

91.982

-

20.285.156

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios

2014

-

382.274

30.683

8.723

-

-

-

-

-

421.680

2013

-

259.998

29.335

7.987

-

180,62

-

-

-

297.500

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
Exercícios

2014

-

17.322

34.340

4.336

29.231

5.081

3.768

-

-

94.078

2013

-

30.255

32.371

11.660

35.138

5.621

12.479

-

-

127.524

2014

131.274

34.476

20.405

6.876

14.970

5.291

34.476

-

-

213.292

2013

121.517

38.764

19.948

6.002

15.202

5.291

38.764

-

-

206.724

Servidores cedidos com ônus
Exercícios

Servidores com contrato temporário
Exercícios

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: SIAFI Gerencial

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas

Solicitação de Autorização para o JBRJ realizar Concurso Público
Histórico
Até a presente data, o Jardim Botânico realizou dois concursos públicos. O primeiro publicado
pelos Editais nº 01 e 02, de 01 de abril de 2002, e o último publicado pelo Edital nº 01 de 28 de
agosto de 2008, tornado público pelo Ministro da Ciência e Tecnologia à época. Em maio de 2012,
o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCTI publicou novo edital de concurso público. No
entanto, não houve previsão de vagas para o Instituto. Em 10 de março de 2011, o JBRJ expediu
Ofício nº 19/2011, solicitando autorização para preenchimento ao menos dos seus cargos vagos. Na
época, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG havia suspendido a autorização
para concursos públicos por tempo indeterminado, pela Portaria nº 39, de 25 de março de 2011,
razão pela qual não houve autorização para provimento dos cargos vagos solicitados. Em fevereiro
de 2012 o JBRJ reiterou a mencionada demanda por meio dos ofícios nº 12/2012, de 17 de fevereiro
de 2012, e nº 141/2012, de 05 de novembro de 2012, tendo reiterado o pleito através de nova Nota
Técnica e encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, através do ofício nº 138/2013, de 04 de
outubro de 2013.
Fundamentação
O JBRJ solicita autorização para a realização de Concurso público com base no seguinte contexto:
O último concurso realizado em 2008 contemplou 18 vagas e atualmente o JBRJ dispõe de 33 vagas
a serem preenchidas por novo concurso, o que demonstra o decréscimo no número atual de
servidores do JBRJ nas carreiras de Ciência e Tecnologia – C&T à época do concurso de 2008;
O Orçamento Anual no período de 2007 até o 2014 cresceu cerca de 300%, assim como a visitação
ao Arboreto o que gera aumento na demanda pelos serviços do JBRJ e necessidade de maior efetivo
de pessoal que fortaleça a capacidade institucional em seu atendimento;
As Unidades do JBRJ vem sofrendo com a perda de servidores devido à aposentadoria, podendo
alcançar o índice de 51,83% do contingente total de vagas do JBRJ até 2019;
A inauguração de novos Laboratórios da Diretoria de Pesquisa Científica necessita de técnicos
qualificados para a execução das atividades e pertencentes ao quadro efetivo de pessoal do JBRJ,
considerando a formação e acúmulo de conhecimento no âmbito institucional;
A reabertura do Museu do Meio Ambiente, que necessita de novos servidores para as frentes de
trabalho.

7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Gestão do Desempenho
Foi Implementado o 2º ciclo do Sistema de Avaliação de Desempenho dos servidores do JBRJ com
a inclusão, pela
1ª vez, de 2 elementos que asseguram sua eficácia: Plano de Trabalho e
Avaliação por Múltiplas Fontes
. Plano de Trabalho = plano de trabalho interno,
institucionais e rotineiras

alinhado

às

metas

estratégicas,

. Múltiplas Fontes = modelo de avaliação realizada por diversos atores, que fornece
informações mais justas, além de compartilhar responsabilidades pelo processo.
. Oficinas = foram ministradas oficinas junto às Diretorias, capacitando os avaliadores e avaliados
na aplicação dos 2 novos elementos do 2º ciclo.

Desenvolvimento do Sistema de Gestão por Competências
A partir do disposto no Decreto 5.707/2006, foi realizado o mapeamento das competências
organizacionais e individuais do JBRJ que subsidiará o Sistema de Gestão por Competências do
Instituto, em desenvolvimento pelas equipes da CGP e CTIC.
Esse instrumento permitirá ao gestor identificar as lacunas existentes entre as competências
requeridas nos perfis dos cargos e as disponíveis na realização das atribuições pelos servidores, com
o objetivo de elaborar planos de desenvolvimento em conformidade com as reais necessidades
institucionais.
No período de 17 a 21/11, o MPOG ofertou Oficina de Mapeamento de Competência nas
Organizações Públicas à 36 órgãos públicos, onde o JBRJ se fez representar através da CGP, para
conhecer a metodologia que está sendo adotada pelo MPOG no desenvolvimento do novo sistema
de pessoas (SIGEPE) que será implantado à nível nacional em Março-Abril/2015.
Aguarda-se confirmação de visita técnica ao JBRJ no próximo dia 12/12 do Professor Dsc Thiago
Dias, servidor da Universidade Federal de Pará, responsável técnico pelo projeto no MPOG, onde
será avaliada a possibilidade de inserção do JBRJ no mesmo TED que o MMA já estabeleceu com
aquela universidade para implantação em 2015.
Programa de Qualidade de Vida - Ginástica Laboral
A Ginástica Laboral foi implantada no JBRJ em 2009 e se constitui de um conjunto de práticas
físicas de curta duração, realizadas no local de trabalho, visando à obtenção e manutenção da saúde
física e mental e consequente melhoria na qualidade de vida e desempenho funcional.
Tem por objetivo a melhoria da saúde do trabalhador e consiste em uma atividade física orientada.
Como benefícios principais decorrentes da prática da Ginástica Laboral, destaca-se a redução da
fadiga corporal e mental, bem como das queixas relacionadas a dores musculares e fadiga visual.

Semana do Servidor
A 2ª edição da Semana do Servidor ocorreu em Outubro de 2014, tendo como palestra motivacional
“Felicidade agora é Ciência”. Trata-se de ação Institucional que busca a valorização dos servidores,
bem como uma integração entre esses e o seu ambiente de trabalho, em consonância com os
marcos de qualidade da Gestão Pública. Tanto servidores quanto colaboradores tem, ainda, a
oportunidade de interagir com os colegas das diversas áreas de atuação, além de adquirirem novos
conhecimentos a partir da troca de experiências e das atividades diversas.
Programa de Excelência no Atendimento ao Público
Iniciado em dezembro de 2013, tem por objetivo promover o desenvolvimento de habilidades
individuais e o aprimoramento técnico dos profissionais do JBRJ para atender melhor ao público
que o visita.
Os cursos são direcionados especialmente a jardineiros, bilheteiros, guias, supervisores, vigilantes e
outras categorias envolvidas diretamente na prestação de serviços ao público externo, que recebem
treinamentos que abrangem cidadania, missão e história do JBRJ, educação ambiental, informações
sobre os serviços prestados, inglês instrumental, bem como o conhecimento das habilidades
sociais necessárias no processo de interação com o público visitante.

7.2
Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários
7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância.
Unidade Contratante
Nome: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
UG/Gestão: 443020/44206
CNPJ: 04.936.616.0001/20
Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade
Período Contratual de
Exigido
dos
Sit.
Execução
das
Empresa
Trabalhadores
Ano do
Identificação
Atividades
Área Natureza
Contratada
Contratados
Contrato
do Contrato
Contratadas
(CNPJ)
F
M
S
Início
Fim
P
C P C P C
Hopevig
Vigilância
e
2012
V
O
24/2012
Segurança Ltda. 01/06/2012 31/05/2017 113 113 - - - - P
05.014.372/000190
Arcolimp
Serviços Gerais
2009
L
O
02/2009
Ltda.
01/05/2009 30/04/2014 35 35 - - - - P
05.576.482/000146
Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
Unidade Contratante
Nome: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
UG/Gestão: 443020/44206
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação
do Contrato

2014

12

E

6/2014

2014

5

E

7/2014

2013

12

O

7/2013

2014

12

O

23/2014

2013

12

O

15/2013

2014

12

O

24/2014

2013

9

O

23/2013

Observações:
LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
Fonte: Coordenação de Recursos Logísticos

Empresa Contratada
(CNPJ)
Primícias Soluções e Serviços Ltda – EPP
(serviços téc. especial. e de ativ. Auxiliares)
15.050.515/0001-73
Primícias Soluções e Serviços Ltda – EPP
(serviços téc. especial. e de ativ. Auxiliares)
15.050.515/0001-73
Sapoti Projetos Culturais S/S Ltda – ME
(Programa
Educativo
do
MUSEU)
05.039.840/0001-20
SM21 – Engenharia e Construções Ltda.
(serviços téc. especial. e de ativ. auxiliares)
02.566.106/0001-82
SM21 – Engenharia e Construções Ltda.
(jardinagem)
02.566.106/0001-82
SM21 – Engenharia e Construções Ltda.
(jardinagem)
02.566.106/0001-82
Quadrante Construtora e Serviços Ltda - ME
(manut.
Predial)
02.394.943/0001-71

6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móvies
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras

CNPJ: 04.936.616.0001/20
Período
Contratual
de Nível de Escolaridade Exigido dos
Sit.
Execução das Atividades Trabalhadores Contratados
Contratadas
F
M
S
Início
Fim
P
C
P
C
P
C
13/02/14

13/08/14

-

-

43

43

-

-

E

13/02/14

13/08/14

-

-

19

19

-

-

E

01/02/13

01/02/15

-

-

7

7

1

1

E

14/08/14

14/08/19

-

-

65

58

2

1

A

01/03/13

21/08/14

44

44

-

-

-

-

E

22/08/14

22/08/19

94

81

-

-

-

-

A

02/04/13

02/04/18

20

20

-

-

-

-

P

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino
Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente
contratada.

7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2
7.2.4 Contratação de Estagiários
QUADRO A.7.2.4 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade
1.

Nível superior
1.1

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Despesa no exercício
(em R$ 1,00)
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
02
1.304,00

Área Fim

-

-

-

Área Meio
2.
Nível Médio
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio

-

-

-

3.

-

-

-

1.2

Total (1+2)

02

1.304,00

02

1.304,00

Análise Crítica
Programa de Estágio Curricular
Implementado em Outubro de 2014 tem como objetivo proporcionar complementação de ensino e aprendizagem a
estudantes da educação superior, de ensino médio e educação profissional de nível médio, por meio de experiência
prática para aperfeiçoamento técnico, cultural e científico e melhoria no relacionamento humano.
Foi realizado em Maio de 2014 o levantamento de necessidades de estagiários no âmbito insittucional e o JBRJ firmou
contrato com a empresa IEGE - Instituto Inter de Educação e Gerência, que está atuando como agente de
integração junto as instituições de ensino, na seleção de estagiários de nível médio e superior para atender a oferta de
estágio do JBRJ.
A carga horária é de 30 horas semanais, com valor de bolsa-auxílio correspondente a R$ 520,00 para Nível Superior e
R$ 290,00 para Nível Médio + Auxílio Transporte + Seguro de Vida + Recesso proporcional.
Para o exercício de 2014 foram disponibilizadas, prioritariamente, 14 vagas para preenchimento imediato. As demais
vagas serão preenchidas ao longo de 2015.

8.
8.1

GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;
Instrução Normativa SLTI/MPOG 3/2008, que dispõe sobre a classificação, utilização, especificação,
aquisição e alienação de veículos.
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;
São de suma importância dentro da UJ, engendrando atividades concernentes as necessidades do
JBRJ.
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos,
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação,
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;

No ano de 2014 a UJ possuía 24 veículos oficiais; a UJ não adotou nenhum tipo de
discriminação/classificação por grupos.
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida
na letra “c” supra;
A média anual de quilômetros rodados é 27.660 km; vale mencionar que os veículos estão colocados
em um único grupo.
e) Idade média da frota, por grupo de veículos;
Em 2014 a idade média da frota era de 6,9 anos.
f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração
da frota, entre outros);
R$ 132.531,46
g) Plano de substituição da frota;
A UJ não possui Plano de substituição de sua frota.
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
A opção por aquisição que vem sendo adotada nos últimos anos pela UJ, no lugar da opção de
locação, se dá em função dos trabalhos de campo realizados pelos “Pesquisadores” (servidores).
Quando em viagem para realização de pesquisas. O próprio Pesquisador conduz o veículo oficial,
tornando-se assim menos onerosa a viagem, em face da locação de veículos. Com relação à
manutenção dos veículos, o JBRJ mantém o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do
Veículo Oficial de cada veículo atualizando mensalmente. A apuração do custo operacional dos
veículos visa a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou
irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis. A apuração se baseia em critérios econômicos
e técnicos, inclusive os relativos à proteção do meio ambiente.
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e
econômica do serviço de transporte.
Fichas de controle de veículos, tanto para as demandas internas, quanto para as demandas externas, e
o controle de abastecimento e manutenção da frota pelo sistema de cartões da “Trivale”.
Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de
transporte;
A opção pela terceirização do veículo de transporte institucional para atendimento à Presidência do
JBRJ, se dá pela inexistência do cargo de motorista oficial no quadro permanente do órgão que possa
atender à diversidade de compromissos institucionais que extrapolam o horário de funcionamento da
instituição e a carga horária semanal dos servidores.

Benefícios Adicionais: além de todos estes benefícios operacionais, o JBRJ considerou outras
vantagens, que refletem financeiramente, tais como: Veículo disponível 24 horas por dia, 365 dias
por ano; Veículo reserva; Substituição imediata do veículo para manutenção corretiva e preventiva
ou nos casos de avarias ou colisões, roubos ou furtos.
b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte;
Nome: Gemafe Transportes Locação e Serviços Ltda M.E
CNPJ – 08.083.999/0001-91
c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e
valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão;
Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço, processo JBRJ nº 0211.000001/2010-97;
Contrato: 025/2010;
Vigência do contrato: por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado em conformidade ao art. 57, inc.
II, da lei nº 8.666/93 e suas alterações;
Valor contratado: mensal aproximado de R$ 6.524,06 (seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
seis centavos);
Valores pagos até o exercício de 2014: R$ 371.043,66 (trezentos e setenta e um mil e quarenta e três
reais e sessenta e seis centavos).
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;
Decreto nº 6.403/2008;
Instrução Normativa nº 3, de 15/05/2008.
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;
O veículo locado, para transporte institucional, é utilizado para atendimento a(o) Presidente da
Instituição.
f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes
seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional
etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;
01 (um) veículo;
Finalidade: transporte institucional.
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida
no atendimento da letra “f” supra;
2014: 13.200 km.
h) Idade média anual, por grupo de veículos;
Veículo Peugeot 408 – Ano 2014.

i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração
da frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato firmado;

Não há custos eventuais com a manutenção, pois esses gastos estão abrangidos pelo contrato.
j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de
forma eficiente e de acordo com a legislação vigente.
O Fiscal do contrato faz o controle da execução dos serviços realizados através de planilha diária,
contendo horários e percursos realizados, além de anotações de quilometragem e demais ocorrências
referentes ao veículo.

8.2
Gestão do Patrimônio Imobiliário
8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Quadro A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2014
EXERCÍCIO 2013
RJ
1
1
BRASIL
Rio de Janeiro
1
1
Subtotal Brasil
1
1
EXTERIOR
Subtotal Exterior
0
0
Total (Brasil + Exterior)
1
1
Fonte: Spiunet

8.2.2

Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional

QUADRO A.8.2.2.1 – IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ, EXCETO IMÓVEL
FUNCIONAL

Valor do Imóvel
UG

443020

RIP

Regime

600101693
21
500-5

Total
Fonte: Spuinet

Estado de
Conservação
2

Valor
Histórico
85.907.938

Despesa no Exercício
Com
Data da
Valor
Com
Reforma
Avaliação Reavaliado
Manutenção
s
09/08/12 97.648.535

637.426

2.605.094

QUADRO A.8.2.2.2 – CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO NA RESPONSABILIDADE DA UJ

Caracterização
do imóvel
Objeto de
Cessão

RIP
Endereço

Sede Social: Rua Pacheco Leão nº 320, loja D, Jardim
Botânico – RJ – CEP: 22.460-030
Local de funcionamento: Rua Jardim Botânico nº 1008

CNPJ

07.633.835/0001-28

Identificação do Nome ou Razão Social
Cessionário
Atividade ou Ramo de Atuação

Caracterização
da Cessão

La Bicyclette Comércio de PãesArtesanais Ltda
Padaria, confeitaria, restaurante, casa de chá, de sucos e
similares e mercearia

Forma de Seleção do Cessionário

Licitação na modalidade Concorrência

Finalidade do Uso do Espaço Cedido

Funcionamento de um Café/Bar

Prazo da Cessão

60 meses

Caracterização do espaço cedido

Casa

Valores e Benefícios Recebidos pela
UJ Cedente

R$ 107.469,48

Tratamento Contábil dos Valores ou
Benefícios

QUADRO A.8.2.2.2 – CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO NA RESPONSABILIDADE DA UJ

Caracterização
do imóvel
Objeto de
Cessão

RIP
Endereço

Identificação do CNPJ
Cessionário
Nome ou Razão Social

Caracterização
da Cessão

Sede Social: Rua Capitão Salomão nº 14, loja B, Humaitá –
RJ – CEP: 22.271-040
Local de funcionamento: dentro do parque do JBRJ
13.825.384/0001-23
Empório Inglês Alimentos Ltda

Atividade ou Ramo de Atuação

Produção e Comércio de chocolates, doces, salgados,
sorvetes, pães e massas alimentícias e bebidas em geral, bem
como, mediante prévia autorização das autoridades
competentes, atividades de restaurante.

Forma de Seleção do Cessionário

Licitação na modalidade Concorrência

Finalidade do Uso do Espaço Cedido

Funcionamento de uma lanchonete

Prazo da Cessão

60 meses

Caracterização do espaço cedido

Construção em alvenaria com bancada

Valores e Benefícios Recebidos pela R$ 123.395,22
UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou
Benefícios

QUADRO A.8.2.2.2 – CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO NA RESPONSABILIDADE DA UJ

Caracterização RIP
do
imóvel
Objeto
de Endereço
Cessão
Identificação do CNPJ
Cessionário
Nome ou Razão Social

Caracterização
da Cessão

Rua Jardim Botânico nº 1008 – Jardim Botânico – RJ – CEP:
22.460-000
30.114.011/0001-63
Assocuação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Atividade ou Ramo de Atuação

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Forma de Seleção do Cessionário

Licitação na modalidade Concorrência

Finalidade do Uso do Espaço Cedido

Funcionamento de uma loja para venda de suvenires,
bijuterias, livros e artesanatos

Prazo da Cessão

60 meses

Caracterização do espaço cedido

Sala

Valores e Benefícios Recebeidos pela R$ 101.380,23
UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou
Benefícios

QUADRO A.8.2.2.2 – CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO NA RESPONSABILIDADE DA UJ

Caracterização RIP
do
imóvel
Objeto
de Endereço
Cessão
Identificação do CNPJ
Cessionário
Nome ou Razão Social

Caracterização
da Cessão

Rua Jardim Botânico nº 1008 – Jardim Botânico – RJ – CEP:
22.460-000
00.316.365/0001-20
Sociedade Empresária Regador Alimentos Ltda

Atividade ou Ramo de Atuação

Compra e venda de doces, salgados, sucos, refrigerantes e
bebidas em geral, bebida alcoólica, fabricação de produtos,
restaurante e cefé expresso.

Forma de Seleção do Cessionário

Licitação na modalidade Concorrência

Finalidade do Uso do Espaço Cedido

Funcionamento de uma lanchonete/cafeteria

Prazo da Cessão

72 meses

Caracterização do espaço cedido

Sala

Valores e Benefícios Recebidos pela R$ 160.648,74 (período de jan a set/2014)
UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou
Benefícios

8.2.4 Análise Crítica:
Dentre as intervenões realizadas no exercício, com a finalidade de restauração e revitalização do
patrimônio, destacamos as seguintes:
Museu do Meio Ambiente: o prédio passou por reformas estruturais, como as obras de restauração
do telhado, acabamento interno e externo e instalação do sistema de alarme e detecção de incêndios.
Orquidário: reestruturação dos canteiros e da coleção, ins - talação do sombrite, novo teto solar,
recuperação da estufa e realocação das plantas.
Cômoro Frei Leandro: recebeu obras que corrigiram danos estruturais e estéticos, incluindo o
restauro da es - trutura, a recuperação da placa em mármore, a limpeza do busto Frei Leandro, a troca
de vidros e a recuperação do jardim do entorno.
Lago das Tartarugas: a revitalização do espaço in - cluiu restauração de componentes, limpeza e
um novo piso de pedra.

9.
9.1

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

Sistemas desenvolvidos pela instituição:
- GDACT: Sistema de gratificação de desempenho de atividades de ciência e tecnologia;
- Acesso: Sistema de controle de acessos aos sistemas da casa;
- CROMA: Sistema de controle de ordens de serviços e manutenção predial;
- JABOT 2.0: Sistema de cadastro e consulta de dados da flora brasileira;
- Siscal: Sistema de controle de almoxarifado;
- Protocolo: Sistema de controle de processo.
- SisRH: Sistema de recurso humanos, com informações dos funcionários da casa;
- Sismm: Sistema de manutenção de material;
- SASI: Sistema de sorteio de ingressos do jardim botânico;
- Patrimônio;
- Flora do RIO

Sistemas contratados:
- Atrio pesquisa: Sistema de gestão de projetos de pesquisas
- Atrio escola: Sistema de gestão de instituição de pós-graduação
- Licitaweb: Sistema de licitações e compras;
- SAD SCP: Sistema de avaliação de projetos;
- Fotoware : Sistema de gestão de imagens e inclusão de metadados.

Necessidade de desenvolvimento/implantação/atualização de novos sistemas:
-Protocolo nacional - SEI:
- Novo SCDP: Sistema de diário de passagens;
- Sistema de gerenciamento de portfólio de projetos ( Desenvolvido pela casa);
- Sistema de gestão de conteúdo web (A ser desenvolvido em Drupal e pela casa - Intranet e
extranet);
- Sistema de e-mail;
- Sistema de analise de pontos de função;
- Sistema de acesso;
- Sistema para controle de ordens de serviços (CROMA);
- Flora do Rio 2.0
- Sistema TINGUA ;
- Sistema de algas bentônicas;
- Sistema de inscrição de disciplina da Escola Nacional de Botânica Tropical;
- Sistema agenda da Presidência;
- Sistema de gestão por competências;

QUADRO A.9.1 – CONTRATOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 2014
Fornecedores
Nº do
Objeto
Vigência
Custo (R$)
Contrato
CNPJ
Denominação

Valores
Desembolsados
2014

047/2012

Suporte tecnológico a
ambiente
computacional de
infraestrutura de
redes

11/03/2013
a
11/03/2014

07.171.299/
0001-96

Central IT
Tecnologia da
Informação Ltda

1.947.000

726.919

003/2014

Execução dos
serviços de
desenvolvimento e
implementação do
sistema de
informações
JARDIM VIRTUAL.
( WI-FI )

06/03/2014
a
06/03/2015

00.947.947/
0001-04

Saidata
Tecnologia e
Automação Ltda

282.480

191.937

026/2013

Manutenção
evolutiva do Sistema
de Avaliação de
Desenpenho (SAD) e
Sistema de Cadastro
de Projetos (SPC)

27/06/2014
a
27/06/2015

03.464.612/
0001-23

TRIGGER

77.000

0

038/2011

Customização,
treinamento e
manutenção do
software Licitaweb

16/07/14 a
16/07/2015

03.464.612/
0001-23

TRIGGER

48.000

12.000

10.
GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
QUADRO A.10.1 – ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
1. Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a
2. associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no
3. Decreto nº 7.746/2012?
A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto
4. 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de
5. novembro de 2012?
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os
6. tópicos nele estabelecidos?
O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

Avaliação
Sim

Não

X
X
X
X
X
X
X

7.
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser
http://www.jbrj.gov.br/sites/all/themes/corporateclean/content/documentos/pls.pdf
Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados
semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados
8. medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.

acessado.

Considerações Gerais

As principais ações no âmbito da A3P, em 2014, se concentraram em três grandes eventos ocorridos
no JBRJ:
1. no apoio à realização do Curso de Capacitação em Sustentabilidade na Administração Pública,
realizado em parceria com a A3P MMA, em maio de 2014, na ENBT;
2. na organização e realização da Semana do Servidor;
3. na organização e realização do IV Seminário da A3P JBRJ, que aconteceu no dia 30 de outubro,
no Teatro Tom Jobim.
A A3P JBRJ vem se fortalecendo ao longo dos últimos anos, e o MMA vem contando com o JBRJ
para a efetivação de novas parcerias e ampliação de instituições interessadas em aderir ao Programa
A3P. Em 2014, o JBRJ participou do 8º Fórum da A3P em Brasília, onde tivemos a oportunidade de
conhecermos as atividadades desenvolvidas em outras instituições e divulgarmos as ações que a
instituição vem desenvolvendo.
Foram concluídas a aquisição das novas lixeiras para a área do Parque Infantil, seguindo o mesmo
padrão das já existentes e ainda a obra do Abrigo para Resíduos do JBRJ.Ficou sob a
responsabilidade da A3P ainda o 1º Relatório de Monitoramento do PLS JBRJ e a elaboração do
Plano de Gerenciamento de Resíduos do JBRJ e a primeira compra compartilhada de materiais
economizadores de água e manutenção predial. A continuidade de recursos do PPA para as ações de
implementação da A3P se prendem a dois aspectos principais: a necessidade de se atender ao Plano
de Trabalho vigente até 2018; e ao fortalecimento da representatividade da A3P no estado do Rio de
Janeiro, ampliando a REDE A3P e as instituições.

11.

ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

QUADRO A 11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
01
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.36.1
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.36. Recomendar ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que:
9.36.1. promova estudos com vistas a ampliar o quadro de pessoal da sua UAI, de modo a suprir as necessidades de
recursos humanos desta subunidade organizacional (itens 67-77);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
Inicialmente, informo da conclusão do processo de nomeação do cargo de Auditor-Chefe deste Instituto, ocorrida em
05 de novembro de 2013. Este procedimento objetivou o cumprimento da legislação vigente, bem como
suprir/minimizar a insuficiência de pessoal no âmbito da Unidade de Auditoria Interna do JBRJ, inexistente desde
agosto de 2012.
Tem-se o propósito de ampliação do quadro de pessoal da Unidade de Auditoria Interna. Para tanto, aguarda-se a
realização do concurso público a ser realizado brevemente para suprir a precariedade de pessoal neste Instituto.
Enquanto se aguarda este procedimento, já foi autorizada a realocação de estagiário e/ou pessoal terceirizado para
prestar apoio administrativo, objetivando minimizar a insuficiência de pessoal na Unidade de Auditoria Interna.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, buscou-se implementar as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões no sentido de cumprimento das determinações.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
02
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.36.2
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.36. Recomendar ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que:
9.36.2. fomente a prestação de apoio técnico por parte das suas subunidades organizacionais à realização de trabalhos
de fiscalização pela sua UAI (itens 180-183);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
A Presidência do JBRJ aprovou normativo interno proposto pelo Auditor-Chefe da Unidade de Auditoria Interna. Ou
seja, com o advento da Portaria JBRJ nº 85, de 06 de agosto de 2014, em caráter complementar às normas da
Controladoria Geral da União, quanto a este tema, ficou assegurado no artigo 5º que “A Unidade de Auditoria Interna
possui a prerrogativa de obtenção de apoio necessário dos servidores das unidades submetidas à auditoria e de
assistência de especialistas e profissionais, de dentro e de fora da Instituição, quando considerado necessário”.

Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, implementou-se as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
03
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.36.3
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.36. Recomendar ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que:
9.36.3. promova estudos com vistas a estruturar um sistema de controle interno que enseje a identificação dos riscos
mais significativos para os objetivos da organização e o desenvolvimento de controles internos voltados à mitigação
ou eliminação desses riscos (itens 152-163);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
A atual administração tem a preocupação quanto à inexistência ou precariedade dos Sistemas de Controle Interno
desta Instituição. Tanto que foi concluído em 05 de novembro de 2013 o processo de nomeação do cargo de AuditorChefe deste Instituto, inexistente desde agosto de 2012. Este procedimento objetivou o cumprimento da legislação,
bem como suprir/minimizar a insuficiência de pessoal no âmbito da Unidade de Auditoria Interna do JBRJ,
fortalecendo o controle interno administrativo e contribuindo para a mitigação de riscos potenciais na Instituição.
Sabe-se que é necessário o desenvolvimento de um Sistema de Controle Interno, envolvendo todo o corpo funcional
da organização para enfrentar os riscos e fornecer a segurança para o alcance dos objetivos e metas institucionais.
A atual gestão do JBRJ, com o apoio da Procuradoria Federal e da Auditoria Interna, vem trabalhando no sentido de
definir os procedimentos detalhados a serem aplicados nas áreas, especialmente, de licitações e contratos de âmbito
desta Autarquia, considerada de grande carência de pessoal capacitado e qualificado neste setor.
No sentido de minimizar os riscos na área de licitação e contratos baixou-se a Portaria nº 016/2014, de 19 de fevereiro
de 2014, regulando a autuação dos processos administrativos no âmbito do JBRJ que versem sobre licitações e
contratos administrativos, devendo-se ater ao que estabelece o artigo 2º desta portaria:
Art. 2º Os processos administrativos devem ser instruídos com os documentos que comprovem o atendimento dos
requisitos previstos nas listas de verificação disponibilizadas pela Advocacia-Geral da União no endereço eletrônico
www.agu.gov.br, na aba Pareceres, Súmulas e Orientações - Modelos para Licitações e Contratos, de acordo com o
objeto de cada processo, cabendo ao servidor responsável pela análise do processo justificar o não cumprimento dos
requisitos nos casos em que não seja aplicável a exigência ao caso concreto.
Informo que se tem propiciado treinamento de capacitação e qualificação de pessoal em diversas áreas. Pois não tudo,
o desenvolvimento de um sistema específico também será objeto de estudo e discussão internamente para sua
consecução.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, implementou-se as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
04
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.36.4
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.36. Recomendar ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que:
9.36.4. fomente o livre acesso das equipes de auditoria às suas informações, registros, pessoas e instalações físicas
(itens 195-201);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
Por meio da Portaria JBRJ nº 85, de 06 de agosto de 2014 (supracitada), ficou assegurado no artigo 3º que “A
Unidade de Auditoria Interna possui autorização para acesso irrestrito a registros, pessoal, informações, sistemas e
propriedades físicas relevantes à execução de suas atividades de auditorias”.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, implementou-se as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
05
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.36.5
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.36. Recomendar ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que:
9.36.5. promova estudos com vistas a fixar em normativo específico a obrigação de as suas subunidades
organizacionais responderem às diligências e solicitações de informações realizadas pela sua UAI nos prazos por esta
estabelecidos (itens 202-204);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
Este entendimento está assegurado pela Portaria JBRJ nº 85, de 06 de agosto de 2014, que em seu artigo 4º prevê que
“Os Departamentos e Unidades administrativas desta Instituição devem apresentar de maneira oportuna e tempestiva
as informações solicitadas pela Unidade de Auditoria Interna”.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, implementou-se as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
Deliberações do TCU

Código SIORG
1913

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
06
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.37.1
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Unidade de Auditoria Interna do JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.37. Recomendar à Unidade de Auditoria Interna do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
que:
9.37.1. promova a qualificação de pessoal nas áreas de fiscalização de obras, fiscalização de tecnologia da informação
e análise e construção de indicadores (itens 81-91);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Auditoria Interna/Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
O objetivo básico da Auditoria Interna é assessorar/auxiliar os gestores no desempenho de suas funções, por meio do
fornecimento de análises, apreciações, recomendações e comentários pertinentes aos atos e fatos examinados.
Entretanto, até então, a Auditoria Interna do JBRJ conta somente com um servidor (o próprio Auditor-Chefe) para
planejar e realizar os trabalhos e, ainda, prestar orientação à alta administração da Entidade, buscando agregar valor à
gestão.
Portanto, entende-se que para cumprimento de seu papel institucional, a capacitação e qualificação do pessoal da
Unidade de Auditoria Interna são fundamentais. Desse modo, tão logo se tenha pessoal alocado nesta Unidade se
buscará a realização de cursos e treinamentos de capacitação deste pessoal, não somente nas áreas de fiscalização de
obras, fiscalização de tecnologia da informação e análise e construção de indicadores (mesmo consideradas bastante
carentes) quanto na utilização dos sistemas institucionais do Governo Federal, a exemplo de: SIAFI, SIAPE, SIASG,
SIGPLAN, SPIUNet, SCDP, SICONV, entre outros.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, buscou-se implementar as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões no sentido de cumprimento das determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
07
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.37.2
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Unidade de Auditoria Interna do JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.37. Recomendar à Unidade de Auditoria Interna do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
que:
9.37.2. fomente a prática de realizar entrevista de abertura de auditoria, para apresentar os objetivos a serem
alcançados pela fiscalização, e entrevista de fechamento de auditoria, com o propósito de informar os achados de
auditoria identificados (itens 188-191);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Auditoria Interna/Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
A prática de realização de reuniões é aplicada na Unidade de Auditoria Interna do JBRJ, inclusive previsto no
MANUAL DA AUDITORIA INTERNA, elaborado pelo Auditor-Chefe e aprovado pela Presidência do JBRJ,
mediante Portaria JBRJ nº 103/2014, de 09 de outubro de 2014.
Esta prática se processa do seguinte modo: Logo que se tem terminada a fase de planejamento da auditoria, começa
a preparação da fase de execução que compreende a realização de provas e colhimento das evidências razoável em

quantidade e qualidade, baseando-se nos objetivos, critérios e na metodologia selecionada durante a fase de
planejamento.
Sempre que se pretende realizar um trabalho de auditoria, preliminarmente e formalizado por documento, é informada
à Presidência, à Diretoria da Área e a própria Área auditada. Com os dois últimos - Diretoria da Área e Área auditada
-, realiza-se, previamente, reunião apresentando-se a forma de como se realizarão os trabalhos e, principalmente,
quais os objetivos a que se pretende alcançar.
Na fase de elaboração do relatório, inicialmente, apresenta-se à Diretoria da Área o Relatório Preliminar da
Auditoria e após a manifestação da Área apresenta-se a prévia do Relatório Final à Presidência do JBRJ, que
discutidos e esclarecidos os pontos do relatório final, são feitos os devidos encaminhamentos previstos em normativos
para posterior acompanhamento pela Auditoria Interna das ações e medidas de implementação de recomendações
propostas às áreas envolvidas.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, implementou-se as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
08
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.37.3
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Unidade de Auditoria Interna do JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.37. Recomendar à Unidade de Auditoria Interna do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
que:
9.37.3. promova estudos com vistas a estabelecer em normativo específico as regras de confidencialidade a serem
observadas por seus servidores quando da realização de trabalhos de auditoria (itens 205-209);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Auditoria Interna/Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
O auditor interno deverá sempre observar, entre outros princípios, o do “sigilo profissional”, sendo que assuntos de
natureza confidencial devem ser discutidos somente com pessoas autorizadas, em momentos e locais adequados.
Este tema está contemplado no MANUAL DA AUDITORIA INTERNA, elaborado pelo Auditor-Chefe e aprovado
pela Presidência do JBRJ, mediante Portaria JBRJ nº 103/2014, de 09 de outubro de 2014.
Além do descrito supra, é obrigação do auditor interno atentar para o disposto no artigo 26 da Lei nº 10.180, de 06 de
fevereiro de 2001, trechos abaixo transcritos:
[...]
§ 2o Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser
dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 3o O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em
decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, implementou-se as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
09
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.37.4
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Unidade de Auditoria Interna do JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.37. Recomendar à Unidade de Auditoria Interna do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
que:
9.37.4. promova estudos com vistas a estabelecer em normativo específico as salvaguardas dos sigilos fiscal, bancário
e comercial de informações obtidas por seus servidores quando da realização de trabalhos de auditoria (itens 205209);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Auditoria Interna/Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
Este tema já está contemplado no MANUAL DA AUDITORIA INTERNA, elaborado pelo Auditor-Chefe e aprovado
pela Presidência do JBRJ, mediante Portaria JBRJ nº 103/2014, de 09 de outubro de 2014, na conformidade do
descritivo em resposta ao item/subitem anterior.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, implementou-se as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
10
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.37.5
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Unidade de Auditoria Interna do JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.37. Recomendar à Unidade de Auditoria Interna do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
que:
9.37.5. AVALIE O DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO ADOTANDO AS
SEGUINTES PRÁTICAS, DENTRE OUTRAS: AVALIAR A RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO DOS SEUS
TRABALHOS, MONITORAR A QUALIDADE DAS SUAS AUDITORIAS E AVALIAR A ECONOMICIDADE E
EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ADOTADOS (ITENS 223-227);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Auditoria Interna/Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
A Auditoria Interna atentará e buscará elementos para cumprimento desta recomendação.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, buscou-se implementar as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões no sentido de cumprimento das determinações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
1913
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
11
018270/2013-1 821/2014-Plenário
9.46
Notificação
Ofício 0826/2014-SECEX/RJ
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ
1913
Descrição da Deliberação:
9.46. Determinar ...ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro que apresente ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias a contar da publicação deste acórdão, plano de ação para implementação das recomendações ... efetuadas.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Gabinete da Presidência
1913
Síntese da providência adotada:
Por meio do Ofício nº 191/2014/PRESIDÊNCIA/JBRJ, de 14/10/2014, informou-se:
Com estas respostas, tem-se a convicção de que foram apresentadas as medidas e ações, até então adotadas, de
implementação das recomendações da Egrégia Corte de Contas.
Síntese dos resultados obtidos:
Com estas providências, implementou-se as recomendações e determinações do controle interno e externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as determinações.

QUADRO A 11.1.2 – SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

Não há pendência no exercício.

Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Código SIORG
1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

1

Relatório de Auditoria nº 201316413

2.1.1.1

Ofício nº 6159/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Adotar providências junto à SPU para registro cartorial do imóvel em que está situado o Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico.
Recomendação 2: Implantar sistema informatizado que possibilite identificar e gerenciar individualmente os bens imóveis
sob responsabilidade da UJ.
Recomendação 3: Elaborar planejamento anual, para a área patrimonial, abrangendo metas, indicadores de desempenho e
avaliação de riscos afetos aos processos críticos.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Planejamento – COPLAN/DG/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada
Em síntese: Quanto à ausência de registro cartorial do imóvel, foi informado o seguinte por meio do MEMO n.º
006/COPLAN/DG/JBRJ: “A matéria em tela já foi amplamente discutida, conforme registros do processo TC030.186/2010-2 e nos acórdãos Nº 2380/2012 e 2949/2012 – TCU – Plenário. O registro cartorial dependerá do
desdobramento destes assuntos e determinações tratadas nos citados acórdãos, e estão sendo acompanhadas pela
Procuradoria Federal do JBRJ.”
Síntese dos Resultados Obtidos
Tratativas em andamento junto à SPU para registro cartorial de todo o imóvel e também em andamento a elaboração de
sistema informatizado para gerenciamento individualizado dos bens imóveis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A análise negativa pela dependência de outros órgãos - SPU - para registro cartorial do imóvel e também a falta de
recursos financeiros para a elaboração de sistema informatizado de gerenciamento dos bens imóveis.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

2

Relatório de Auditoria nº 201316413

3.1.1.1

Ofício nº 6159/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Garantir a completa e correta documentação suporte nos processos de contratação de bens e serviços,
nos casos de licitação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Recursos Logísticos - CRL/DG/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada
Especificamente aos registros das constatações dos itens 3.1.1.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2, objetivando garantir a completa e
correta documentação suporte nos processos de contratação de bens e serviços, nos casos de licitações, informo que foi
instituída a Portaria nº 16, 19/02/2014, (em anexo) versando sobre os procedimentos a serem doravante observados e
adotados no âmbito do JBRJ, devendo ser observados em todos os processos licitatórios.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com estas providências, implementou-se as recomendações do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as recomendações.

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Código SIORG
1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

3

Relatório de Auditoria nº 201316413

3.2.1.1

Ofício nº 6159/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Definir rotinas, procedimentos e responsabilidades detalhadas para a área de licitações e contratos, de
modo a assegurar que providências adequadas e tempestivas sejam adotadas na eventual identificação de
inconformidades na realização dos procedimentos licitatórios ou contratações por dispensas e inexigibilidades.
Recomendação 2: Garantir a completa e correta documentação suporte nos processos de contratação de bens e serviços,
nos casos de inexigibilidade de licitação, de acordo com a legislação pertinente.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Recursos Logísticos - CRL/DG/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada
Especificamente aos registros das constatações dos itens 3.1.1.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2, objetivando garantir a completa e
correta documentação suporte nos processos de contratação de bens e serviços, nos casos de licitações, informo que foi
instituída a Portaria nº 16, 19/02/2014, (em anexo) versando sobre os procedimentos a serem doravante observados e
adotados no âmbito do JBRJ, devendo ser observados em todos os processos licitatórios.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com estas providências, implementou-se as recomendações do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as recomendações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

4

Relatório de Auditoria nº 201316413

3.2.1.2

Ofício nº 6159/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Garantir a completa e correta documentação de suporte nos processos de contratação de bens e
serviços, nos casos de dispensa de licitação, de acordo com a legislação pertinente.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Recursos Logísticos - CRL/DG/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada
Especificamente aos registros das constatações dos itens 3.1.1.1, 3.2.1.1 e 3.2.1.2, objetivando garantir a completa e
correta documentação suporte nos processos de contratação de bens e serviços, nos casos de licitações, informo que foi
instituída a Portaria nº 16, 19/02/2014, (em anexo) versando sobre os procedimentos a serem doravante observados e
adotados no âmbito do JBRJ, devendo ser observados em todos os processos licitatórios.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com estas providências, implementou-se as recomendações do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as recomendações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Código SIORG
1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

5

Relatório de Auditoria nº 201406952

2.9

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Submeter à aprovação da Presidência do Instituto o Manual de Auditoria Interna, que garanta a
realização de seus trabalhos de forma independente e tempestiva.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Auditoria Interna/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada
O Manual de Auditoria Interna foi submetido e aprovado pela Presidência do JBRJ, mediante a Portaria JBRJ nº
103/2014, de 09 de outubro de 2014, nos termos, a seguir, transcritos, publicada no Boletim Interno nº X, de outubro de
2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com estas providências, implementou-se as recomendações do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões e cumpridas as recomendações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

6

Relatório de Auditoria nº 201406952

1.1.1.2

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Verificar junto a SPU a correta identificação dos registros patrimoniais do JBRJ, com vistas a
representar de forma fidedigna sua gestão patrimonial.
Recomendação 2: Garantir a adequada contabilização dos registros patrimoniais (imóveis, benfeitorias, terreno).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Planejamento – COPLAN/DG/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada
Não há divergências relativas às informações apresentadas, conforme detalhado nos Memorandos n.º 11, 12 e
13/COPLAN/DG/JBR. No entanto, para garantir a adequada contabilização dos registros patrimoniais é necessário
implantar sistema informatizado atualizado às normas vigentes. A atual ferramenta utilizada está ultrapassada e dificulta a
correta gestão dos bens. A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação já foi comunicada e está
buscando no mercado a solução mais adequada.
Síntese dos Resultados Obtidos
Tratativas em andamento junto à SPU para registro cartorial de todo o imóvel e também em andamento a elaboração de
sistema informatizado para gerenciamento individualizado dos bens imóveis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A análise negativa pela dependência de outros órgãos - SPU - para registro cartorial do imóvel e também a falta de
recursos financeiros para a elaboração de sistema informatizado de gerenciamento dos bens imóveis.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Código SIORG
1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

7

Relatório de Auditoria nº 201406952

1.1.1.3

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Adotar providências junto à SPU para registro cartorial do imóvel em que está situado o Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico.
Recomendação 2: Elaborar planejamento anual, para a área patrimonial, abrangendo metas, indicadores de desempenho e
avaliação de riscos afetos aos processos críticos.
Recomendação 3: Realizar o inventário de bens imóveis referente ao exercício de 2013.
Recomendação 4: Implantar sistema informatizado que possibilite identificar e gerenciar individualmente os bens imóveis
sob responsabilidade da UJ.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Planejamento – COPLAN/DG/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada

Sobre as recomendações pautadas, vale dizer que:
1. O inventário de bens imóveis (2014) está em curso e aos cuidados da Comissão Específica para realização de
inventário de Bens Imóveis do JBRJ, designada por Portaria JBRJ nº 132/2014, de 05 de dezembro de 2014.
Embora o prazo fixado para a conclusão dos trabalhos tenha extrapolado, posto que estabelecido em 60 (sessenta)
dias, as atividades de levantamento das informações permanecem.
2. O planejamento estratégico da instituição, no qual está inserida a área de patrimônio, abrange metas e indicadores
de desempenho, acessível às chefias e equipes envolvidas no processo.
3. A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação foi acionada para buscar no mercado a solução mais
adequada.
4. Quanto às providências relativas à SPU, a atual gestão, procederá ao devido levantamento sobre o assunto, bem
como eventuais ações já adotadas, visando atender a orientação emanada.
Síntese dos Resultados Obtidos
Tratativas em andamento junto à SPU para registro cartorial de todo o imóvel e também em andamento a elaboração de
sistema informatizado para gerenciamento individualizado dos bens imóveis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A análise negativa pela dependência de outros órgãos - SPU - para registro cartorial do imóvel e também a falta de
recursos financeiros para a elaboração de sistema informatizado de gerenciamento dos bens imóveis.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Código SIORG
1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

8

Relatório de Auditoria nº 201406952

2.1.1.3

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Promover a capacitação de servidores para a gestão do Sistema CGU-PAD.
Recomendação 2: Levantar o número de processos administrativos disciplinares e comissões de sindicâncias a serem
cadastrados no Sistema CGU-PAD e definir cronograma para finalizar o cadastramento de todos atos.
Recomendação 3: Elaborar normativo interno com definição de procedimentos e responsabilidades atinentes à gestão dos
procedimentos disciplinares, considerando os prazos previstos na Portaria CGU nº 1.043/2007.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Gabinete/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada
Estamos, ainda, com o sério problema de falta de recursos humanos. Entretanto, já foram realizadas as tratativas junto aos
Administradores do Sistema CGU-PAD, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, para disponibilização de senhas a
servidores deste Instituto para a realização de capacitação junto à base de treinamento e posteriormente a viabilização e
uso do referido Sistema na base oficial para o devido cadastramento dos processos, os quais estão sendo objeto de
levantamentos dos últimos 5 anos. Quanto ao normativo interno tratando desta matéria, em princípio, nos valeremos dos
ditames da CGU/PR, fazendo as devidas adaptações e inclusões de situações específicas ou singulares ao JBRJ, se for o
caso.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com estas providências, busca-se implementar as recomendações do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões para cumprimento das recomendações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

9

Relatório de Auditoria nº 201406952

3.1.1.1

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Reavaliar o conjunto de indicadores estabelecidos para o JBRJ, abordando, principalmente, aspectos de
seletividade, completude e utilidade para melhor adequabilidade às necessidades da unidade.
Recomendação 2: Definir procedimentos internos para mensuração e acompanhamento dos indicadores, indicando os
responsáveis e a metodologia utilizada, bem como a forma de divulgação dos resultados alcançados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Gabinete/JBRJ

1913

Síntese da Providência Adotada
Está sob discussão a elaboração de portaria que instituirá o grupo de trabalho que terá como finalidade a revisão do
Planejamento Estratégico. O referido grupo definirá a metodologia utilizada e deverá iniciar as medições relativas ao
exercício de 2014, devendo as informações serem apresentadas até o final do primeiro semestre de 2015.
O Planejamento Estratégico possibilita a melhoria contínua da qualidade da gestão no JBRJ, proporcionando um maior
nível de desempenho no cumprimento de sua missão e na consecução dos objetivos institucionais. O documento não
contempla necessariamente todos os objetivos e ações da instituição, mas fornece os elementos necessários para que cada
Unidade Organizacional (Diretoria) desenvolva o seu Plano de Ação com as suas respectivas subunidades.
Síntese dos Resultados Obtidos
Com estas providências, busca-se implementar as recomendações do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões para cumprimento das recomendações.
Quadro A 11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Código SIORG
1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

1

Relatório de Auditoria nº 201316413

2.1.1.1

Ofício nº 6159/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Adotar providências junto à SPU para registro cartorial do imóvel em que está situado o Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico.

Recomendação 2: Implantar sistema informatizado que possibilite identificar e gerenciar individualmente os bens imóveis
sob responsabilidade da UJ.
Recomendação 3: Elaborar planejamento anual, para a área patrimonial, abrangendo metas, indicadores de desempenho e
avaliação de riscos afetos aos processos críticos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Planejamento – COPLAN/DG/JBRJ

1913

Justificativas para o seu não cumprimento
Tratativas ainda em andamento junto à SPU para registro cartorial de todo o imóvel e também em andamento a
elaboração de sistema informatizado para gerenciamento individualizado dos bens imóveis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A análise negativa pela dependência de outros órgãos - SPU - para registro cartorial do imóvel e também a falta de
recursos financeiros para a elaboração de sistema informatizado de gerenciamento dos bens imóveis.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Código SIORG
1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

2

Relatório de Auditoria nº 201406952

1.1.1.2

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Verificar junto a SPU a correta identificação dos registros patrimoniais do JBRJ, com vistas a
representar de forma fidedigna sua gestão patrimonial.
Recomendação 2: Garantir a adequada contabilização dos registros patrimoniais (imóveis, benfeitorias, terreno).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Planejamento – COPLAN/DG/JBRJ

1913

Justificativas para o seu não cumprimento
Tratativas em andamento junto à SPU para registro cartorial de todo o imóvel e também em andamento a elaboração de
sistema informatizado para gerenciamento individualizado dos bens imóveis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A análise negativa pela dependência de outros órgãos - SPU - para registro cartorial do imóvel e também a falta de
recursos financeiros para a elaboração de sistema informatizado de gerenciamento dos bens imóveis.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
1913

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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1.1.1.3

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Adotar providências junto à SPU para registro cartorial do imóvel em que está situado o Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico.
Recomendação 2: Elaborar planejamento anual, para a área patrimonial, abrangendo metas, indicadores de desempenho e
avaliação de riscos afetos aos processos críticos.
Recomendação 3: Realizar o inventário de bens imóveis referente ao exercício de 2013.
Recomendação 4: Implantar sistema informatizado que possibilite identificar e gerenciar individualmente os bens imóveis
sob responsabilidade da UJ.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação de Planejamento – COPLAN/DG/JBRJ

1913

Justificativas para o seu não cumprimento
Tratativas em andamento junto à SPU para registro cartorial de todo o imóvel e também em andamento a elaboração de
sistema informatizado para gerenciamento individualizado dos bens imóveis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A análise negativa pela dependência de outros órgãos - SPU - para registro cartorial do imóvel e também a falta de
recursos financeiros para a elaboração de sistema informatizado de gerenciamento dos bens imóveis.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

4
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2.1.1.3

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Promover a capacitação de servidores para a gestão do Sistema CGU-PAD.
Recomendação 2: Levantar o número de processos administrativos disciplinares e comissões de sindicâncias a serem
cadastrados no Sistema CGU-PAD e definir cronograma para finalizar o cadastramento de todos atos.
Recomendação 3: Elaborar normativo interno com definição de procedimentos e responsabilidades atinentes à gestão dos
procedimentos disciplinares, considerando os prazos previstos na Portaria CGU nº 1.043/2007.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Gabinete/JBRJ

1913

Justificativas para o seu não cumprimento

Estamos, ainda, com o sério problema de falta de recursos humanos. Entretanto, já foram realizadas as tratativas junto aos
Administradores do Sistema CGU-PAD, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, para disponibilização de senhas a
servidores deste Instituto para a realização de capacitação junto à base de treinamento e posteriormente a viabilização e
uso do referido Sistema na base oficial para o devido cadastramento dos processos, os quais estão sendo objeto de
levantamentos dos últimos 5 anos. Quanto ao normativo interno tratando desta matéria, em princípio, nos valeremos dos
ditames da CGU/PR, fazendo as devidas adaptações e inclusões de situações específicas ou singulares ao JBRJ, se for o
caso.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões para cumprimento das recomendações.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Código SIORG
1913

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

5
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3.1.1.1

Ofício nº 15180/2014-CGU/RJ

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

1913

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Reavaliar o conjunto de indicadores estabelecidos para o JBRJ, abordando, principalmente, aspectos de
seletividade, completude e utilidade para melhor adequabilidade às necessidades da unidade.
Recomendação 2: Definir procedimentos internos para mensuração e acompanhamento dos indicadores, indicando os
responsáveis e a metodologia utilizada, bem como a forma de divulgação dos resultados alcançados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Gabinete/JBRJ

1913

Justificativas para o seu não cumprimento
Está sob discussão a elaboração de portaria que instituirá o grupo de trabalho que terá como finalidade a revisão do
Planejamento Estratégico. O referido grupo definirá a metodologia utilizada e deverá iniciar as medições relativas ao
exercício de 2014, devendo as informações serem apresentadas até o final do primeiro semestre de 2015.
O Planejamento Estratégico possibilita a melhoria contínua da qualidade da gestão no JBRJ, proporcionando um maior
nível de desempenho no cumprimento de sua missão e na consecução dos objetivos institucionais. O documento não
contempla necessariamente todos os objetivos e ações da instituição, mas fornece os elementos necessários para que cada
Unidade Organizacional (Diretoria) desenvolva o seu Plano de Ação com as suas respectivas subunidades.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Positivamente, visto que foram realizadas gestões para cumprimento das recomendações.

11.3

Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93

11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Quadro A.11.3 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de Entregar a DBR

Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a Entregar
a DBR

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei
nº 8.730/93)

Situação em Relação
Exigências da Lei
8.730/93

às
nº

Posse ou Início
do Exercício de
Cargo,
Emprego
ou
Função

Final
Exercício
Cargo,
Emprego
Função

do
de
ou

Final do
Exercício
Financeiro

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR

Cargos Eletivos

Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Obrigados a entregar a DBR

5

5

4

Entregaram a DBR

5

5

4

Não cumpriram a obrigação

0

0

0

11.3.2 Situação do Cumprimento das Obrigações

Em cumprimento às disposições contidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, os servidores
públicos desta UJ estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas,
permanecendo arquivadas nesta UJ à disposição dos órgãos de controles interno e externo.

QUADRO A.11.5 – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG

DECLARAÇÃO

Eu, Rodrigo José Requião Lopes, CPF n° 081.175.117-11, Coordenador de Recursos Logísticos,
cargo exercido na Diretoria de Gestão do JBRJ, declaro junto aos órgãos de controle interno e
externo que todas as informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o
exercício de 2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece a LDO 2014 e suas
correspondentes em exercícios anteriores.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015.

Rodrigo José Requião Lopes
CPF: 081.175.117-11
Coordenador de Recursos Logísticos

12.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

12.1
Em decorrência da publicação da Portaria nº. 184/2008/MF, determinando ao Tesouro Nacional,
órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, o desenvolvimento de ações no sentido de
promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade às Normas Brasileiras de
Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A partir
de 2010, quando da publicação da macrofunção 020330, a unidade vem realizando o tratamento
contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e
mensuração de ativos e passivos. Os cálculos são feitos de acordo com a tabela de vida útil,
estabelecida para cada conta contábil. Os fatores considerados para avaliação foram o desgaste físico
em decorrência do uso e a obsolescência tecnológica. O método de depreciação utilizado foi o das
quotas constantes.

O sistema de controle patrimonial atualmente utilizado pela unidade é anterior à edição da
macrofunção 020330. Sendo assim, a ferramenta não foi preparada para atender às questões
propostas pela norma. A unidade está buscando no mercado uma solução que atenda aos requisitos
necessários. Atualmente, os cáculos são feitos através de planilha eletrônica.

12.2

O sistema de custos da unidade ainda não foi estruturado. Ainda não é possível apurar com precisão
custos de produtos. Os gastos são segregados por planos internos, o que possibilita, até certo ponto,
apurar gastos totais de atividades finalísticas.

12.3

O processo de conformidade contábil ocorreu dentro da normalidade. As inconformidades
observadas foram regularizadas dentro dos meses.

12.4 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12.4.1 DECLARAÇÃO PLENA

QUADRO A.12.4.1 – DECLARAÇÃO DO CONTADOR AFIRMATIVA DA FIDEDIGNIDADE DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ

443020

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do
Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem
adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local

Rio de Janeiro

Contador
Responsável
ELIEZER DE SOUSA NUNES

Data

30/04/2015

CRC nº

112509/O

13.
13.1

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ

DIRETORIA DE PESQUISA CIENTÍFICA

I - APRESENTAÇÃO
Rogério Gribel, Diretor de Pesquisas Científicas do JBRJ

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma instituição bicentenária de grande tradição, prestígio e
reconhecimento nacional e internacional na área de pesquisa cientifica, ensino e difusão de
conhecimento sobre a flora brasileira. Para alcance das metas institucionais, a investigação cientifica
tem importância vital. A pesquisa descritiva, analítica ou experimental sobre a flora fornece o
arcabouço de conhecimento e as bases de informação necessárias para a utilização racional, o manejo e
a conservação das espécies e da vegetação, bem como dos habitats e ecossistemas associados.
A Diretoria de Pesquisas Científicas (DIPEQ) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) tem
como objetivos planejar, promover, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de
pesquisas científicas de interesse da instituição (Decreto nº 6.645, de 18 de novembro de 2008, artigo
13). Esta Diretoria atua no sentido de consolidar o JBRJ como uma instituição de excelência, de
atuação nacional e referência internacional, em pesquisa e difusão de conhecimento sobre a flora
brasileira. A pesquisa descritiva, analítica ou experimental sobre a flora desenvolvida na DIPEQ visa
fornecer o arcabouço de conhecimento e as bases de informação necessárias para a utilização
racional, o manejo e a conservação das espécies e da vegetação, bem como dos habitats e
ecossistemas associados a essas plantas.
A DIPEQ conta atualmente com cerca de 50 pesquisadores e tecnologistas, entre os do quadro
permanente e os associados, além do suporte de 15 técnicos laboratoriais e 20 funcionários de apoio.
Além disso, um grande número de bolsistas de graduação e pós-graduação, vinculados a projetos
científicos obtidos em editais abertos e competitivos, também trabalham na diretoria. Na DIPEQ são
realizadas investigações científicas em taxonomia, anatomia, morfologia, fisiologia, biogeografia,
fitogeografia, ecologia e conservação, entre outras áreas da Botânica.
As atividades de investigação científica envolvem a coleta, acondicionamento e catalogação da flora
e o desenvolvimento de projetos visando o melhor conhecimento da flora brasileira. Para apoio às
atividades de investigação, a DIPEQ conta com o Herbário e demais coleções botânicas, a Rede de
Laboratórios e a Biblioteca Barbosa Rodrigues – cujas atividades são descritas em seções
subsequentes deste documento.
O presente relatório tem como objetivo descrever as principais atividades desenvolvidas na DIPEQ
no exercício de 2014. São também identificados os principais desafios para o alcance de suas metas e
cumprimento da sua missão institucional no próximo quinquênio.

II. PERSPECTIVAS 2015-2019
1. A PESQUISA CIENTÍFICA NO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO –
PERSPECTIVAS 2015-2019
Responsáveis: Rogério Gribel e Eduardo Dalcin

A atividade de pesquisa científica no JBRJ vem adquirindo, na última década, crescente relevância e
visibilidade, contribuindo para o melhor conhecimento de nossa flora, para formação de recursos
humanos qualificados e para orientar políticas publicas referentes a conservação da biodiversidade.
Atualmente a Diretoria de Pesquisas Científicas do JBRJ conta com cerca de 50 pesquisadores e
tecnologistas (considerando aqui também os pesquisadores associados) e uma considerável
infraestrutura de apoio, incluindo o Herbário e demais coleções associadas, a Biblioteca Barbosa
Rodrigues e a Rede Laboratorial, composta por seis laboratórios.
Neste texto, desenvolvemos reflexões sobre as perspectivas das atividades científicas no JBRJ no
próximo quinquênio (2015-2019), a luz do que foi desenvolvido no quinquênio anterior e das
demandas e estratégias nacionais e globais de conservação da biodiversidade. Estas reflexões são
inspiradas na experiência dos autores trabalhando diretamente, como cientistas e gestores, nos
programas científicos institucionais, bem como em diálogos com diversos atores representativos no
cenário nacional e internacional na interface da pesquisa científica e conservação da biodiversidade.
Para ser o mais realista e objetivo possível, o texto foi estruturado para responder nove questões sobre
a pesquisa científica na instituição e sua inserção no contexto nacional e global:










Que nível de ambição queremos para a pesquisa científica no JBRJ e onde queremos e
podemos chegar?
Queremos consolidar o JBRJ como um verdadeiro instituto nacional de pesquisas em
biodiversidade?
Quais devem ser os eixos de atuação prioritários da pesquisa científica no JBRJ?
Quais metas nacionais podemos, realisticamente, propor para o Governo Federal nos próximos
cinco anos?
Quais os principais riscos ao atendimento dessas metas institucionais?
Quais ações estruturantes são necessárias para consolidar o JBRJ como instituição de pesquisa
científica?
Como posicionar melhor o JBRJ na agenda nacional e global de conservação da
biodiversidade?
Como articular melhor a agenda do JBRJ com as agendas do MMA e instituições vinculadas
(SBF, ICMBIO, SFB e IBAMA)?
O que o JBRJ precisa fazer para liderar de fato a implementação do GSPC no Brasil?

Que nível de ambição queremos para a pesquisa científica no JBRJ e onde queremos e podemos
chegar?
Almejamos consolidar o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro como instituição de
referência nacional e internacional em investigação científica, formação de recursos humanos e
conservação da biodiversidade brasileira. Pretendemos, também, prover suporte científico ao
Ministério do Meio Ambiente, bem como a outros ministérios e agências regionais, para subsidiar a
elaboração das políticas ambientais brasileiras e para tomadas de decisão quanto a formas de uso do
território e conservação/uso sustentado e socialmente justo dos recursos naturais.

Nosso nível de ambição institucional é, portanto, de atuar e ser referência internacional na pesquisa
científica, formação de recursos humanos e conservação da biodiversidade vegetal neotropical –
incluindo ações articuladas com instituições nacionais e de outros países. Nacionalmente,
ambicionamos conhecer, descrever e conservar em coleções apropriadas, a totalidade da
biodiversidade da flora e dos fungos ocorrentes em território brasileiro. Isto só será potencializado, no
entanto, por meio da ação coordenada com instituições que trabalhem com a flora nativa, incluindo
instituições de ensino e pesquisa e a rede de jardins botânicos nacionais, bem como instituições
similares de países vizinhos.
Acreditamos também que a instituição tem potencial para se tornar protagonista de ações globais de
conservação da biodiversidade, compartilhando responsabilidades com instituições do hemisfério
norte, e assumindo uma liderança regional na América do Sul.

Queremos consolidar o JBRJ como um verdadeiro instituto nacional de pesquisas em
biodiversidade?
Sim, a instituição tem esta vocação. A instituição está presente com seus projetos de pesquisa em todos
os biomas terrestres brasileiros, além de projetos em diversos ecossistemas marinhos, o que já é um
indicativo de sua atuação nacional. No entanto, para ocuparmos efetivamente o nicho de uma
instituição de caráter nacional (e com abrangência geográfica neotropical), precisamos incrementos
significativos em termos de recursos humanos, infraestrutura e arranjos interinstitucionais.
Considerando que ações relacionadas à geração de conhecimento e conservação da biodiversidade,
acreditamos que cabe ao JBRJ, no curto e médio prazos, continuar coordenando ou tendo participação
central em programas em nível nacional e regional, de forma integrada com instituições congêneres
(universidades, institutos de pesquisa em biodiversidade, jardins botânicos, herbários, etc.). Como
exemplos, citam-se programas institucionais como a “Lista da Flora do Brasil”, o “Herbário Virtual”, o
”Repatriamento-Reflora”, a “Flora do Brasil on line”, o “Livro Vermelho”, a “Flora do Rio de Janeiro”
e o “projeto Abrolhos”.
Adicionalmente, na DIPEQ se executa um conjunto de projetos obtidos em editais abertos e
competitivos por seus pesquisadores, cobrindo uma grande diversidade de temas e grupos
taxonômicos. Estes projetos, em seu conjunto, constituem-se em um dos maiores ativos institucionais,
pelo seu grande alcance científico e geográfico.
A combinação dos programas institucionais mais amplos com a rede de projetos dos diferentes grupos
de pesquisa resultou, nos últimos anos, em um claro incremento da visibilidade científica da instituição
no cenário nacional e internacional. Isto pode ser comprovado pelo crescente número de artigos
científicos publicados pelos pesquisadores da instituição em periódicos indexados na base Web of
Science (a mais importante em termos de ciências da vida), e especialmente pela evolução no número
de citações dos artigos publicados pelo JBRJ nesta mesma base nos últimos 20 anos (Figura 1).
Acreditamos que este conjunto de fatores acima descritos nos credencia para almejarmos ser um
instituto científico com abrangência nacional e relevante inserção internacional na área de biologia
tropical.

Figura 1 – Número de artigos publicados e numero de citações de artigos com autoria de pesquisadores do JBRJ na base de
dados Web of Science, período 1995-2004.

Quais devem ser os eixos de atuação prioritários da pesquisa científica no JBRJ?







Gerar e sistematizar conhecimento científico sobre a diversidade vegetal, visando a descrição,
caracterização, conservação, manejo e uso sustentado da biodiversidade;
Atuar como provedor de informação científica de qualidade sobre a diversidade vegetal
brasileira não somente para a comunidade científica, mas também para os tomadores de
decisão e formadores de opinião, visando subsidiar ações racionais de uso do território, a
conservação in situ e o manejo sustentado dos recursos naturais;
Garantir a representatividade taxonômica, espacial e genética da diversidade vegetal nas
coleções científicas institucionais;
Promover e gerar base científica sólida para ações de conservação da diversidade vegetal ex
situ em conjunto com outras instituições, em especial Jardins Botânicos;
Promover a formação e capacitação de recursos humanos em Botânica (sensu lato) , assim
como a educação e sensibilização pública sobre o valor da biodiversidade, sua conservação e
uso sustentado.

Quais metas nacionais podemos, realisticamente, propor para o Governo Federal nos próximos
cinco anos?
Podemos atuar, no âmbito da Diretoria de Pesquisas Científicas, em três frentes de ação principais: (1)
avanço do conhecimento científico da flora e ecossistemas associados através de publicações de
artigos, livros, floras on line, etc; (2) armazenamento, integração, validação e disponibilização dos
dados sobre a flora brasileira; e (3) avaliações de risco de extinção e ações visando à conservação da
flora.
Estas frentes de ação, que podem apresentar diversos pontos de sobreposição, estão em consonância
com o Planejamento Estratégico institucional, em sua revisão para o triênio 2014-2016, que prevê as
seguintes iniciativas para o objetivo estratégico “Gerar conhecimento científico relacionado à flora
nativa”: (a) incentivar a produção científica dos pesquisadores com baixa produtividade; (b) aumentar
o impacto da produção científica; (c) promover ações para tornar a instituição um qualificado provedor
online de dados de biodiversidade; (d); manter atualizada a lista de espécies da flora brasileira

ameaçadas de extinção; (e) manter atualizada a lista de espécies da flora brasileira,; (f) aumentar a
difusão do conhecimento científico gerado para a população; (g) melhorar a produção científica
docente e discente.
Quanto a primeira frente de ação (Incremento do Conhecimento Científico sobre a Flora), devemos
continuar como instituição produtora de conhecimento científico, de referencia nacional e
internacional, sobre a flora autóctone e seus ecossistemas associados, divulgando pesquisas no âmbito
taxonômico, biogeográfico, ecológico, genético, etnobotânico, de potencial econômico, entre outros,
na escala do território nacional e da região neotropical. Devemos, igualmente, envidar esforços para
manter a tendência de divulgar uma alta proporção de nossos artigos científicos em periódicos
científicos de maior visibilidade, normalmente indexados na base de dados Web of Science (Figura 1).
Entre as metas principais desta frente, destacam-se:
Meta 1 – ampliar a produção científica qualificada (artigos, capítulos de livros, livros,
chaves de identificação, etc.) sobre a flora brasileira.



Período 2010-2014: publicação de, em média, 100 itens de produção científica por ano pelo
JBRJ (média de 2,5 itens por pesquisador/ano).
Expectativa no período 2015-2019: média de 120 itens de produção científica/ano (média de 3
itens por pesquisador/ano).

Meta 2 – aumentar o impacto e visibilidade internacional da produção científica do JBRJ
sobre a flora brasileira, por meio da publicação de artigos na base Web of Science.



Período 2010-2014: foram publicados, em média, 70 artigos científicos indexados na base
Web of Science por ano.
Expectativa no período 2015-2019: atingir a média anual de 100 artigos científicos publicados
na base Web of Science.

Quanto a segunda frente de ação (Integração, validação e disponibilização dos dados sobre a
flora)
Precisamos dar continuidade ao papel de instituição provedora, para a comunidade científica e para a
sociedade em geral, de informações qualificadas e validadas sobre a diversidade vegetal brasileira. As
seguintes metas são estabelecidas como factíveis no período 2015-2019, dado a avaliação da dinâmica
das atividades no período 2010-2014:
Meta 3 – Coordenação das atividades para manutenção e atualização anual da “Lista de
Plantas e Fungos do Brasil” e implementação da “Flora do Brasil On Line”.




Período 2010-2014: meta atendida, Lista de Plantas e Fungos do Brasil publicada em 2010,
disponível on line na webpage institucional e periodicamente atualizada. Hoje com cerca de 45
mil espécies reconhecidas e validadas por cerca 500 especialistas trabalhando em rede, com
coordenação do JBRJ.
Expectativa 2015-2019: continuidade das atividades de coordenação para manutenção e
atualização contínua da “Lista da Flora”; implementação das ações referentes à coordenação
dos trabalhos para transformação da “Lista da Flora” na “Flora do Brasil On Line” – via
projeto JBRJ/PNUMA/SiBBr e outros – atendendo o disposto na meta 1 da GSPC.

Meta 4 – disponibilização on line, por meio do Herbário Virtual, de dados e imagens de 1,5
milhão de amostras botânicas da flora brasileira, incluindo amostras do Herbário do JBRJ
(incluindo 6.000 tipos nomenclaturais), de outras instituições nacionais e “repatriamento” de
instituições estrangeiras:



Período 2010-2014: Cerca de 712 mil amostras disponibilizadas no Herbário Virtual, das quais
525 mil provenientes das coleções botânicas do JBRJ, 7 mil de outras instituições nacionais e
180 mil oriundas de “repatriamento”.
Expectativa 2015-2019: disponibilização on line no Herbário Virtual dos dados/imagens de
todas as amostras de plantas dos acervos botânicos do JBRJ (estimativa de 700 mil em 2019,
projetando-se a entrada de novas amostras) e de instituições nacionais e estrangeiras com
Termos de Cooperação com o JBRJ (estimativa de 800 mil amostras), totalizando
aproximadamente 1,5 milhão de amostras com dados/imagem disponibilizadas em 2019.

Quanto a terceira frente de ação (Avaliações de risco de extinção e ações visando à conservação da
flora), o JBRJ, por meio do CNCFlora e também de pesquisas e iniciativas aplicadas à conservação da
biodiversidade, deve continuar dando suporte científico para políticas nacionais e regionais sobre as
espécies ameaçadas e seus habitats e ecossistemas associados. Entre as metas principais para os
próximos cinco anos, destacam-se:
Meta 5 – Avaliar o status de conservação das espécies conhecidas da flora brasileira.





Período 2010-2014: Publicação em 2013, pelo CNCFlora, do “Livro Vermelho da Flora
Brasileira” e em 2014 do “Livro Vermelho: Plantas Raras do Cerrado”, abrangendo a
avaliação do risco de extinção de cerca de 5.200 espécies, representando cerca de 12% da flora
brasileira conhecida.
Expectativa 2015-2019: Atender o disposto na meta 2 da GSPC, que os países devem elaborar,
dentro do possível, a avaliação do risco de extinção de todas as espécies de sua flora até 2020.
Esta será uma meta muito difícil de ser alcançada em função da alta riqueza da flora brasileira
e o conhecimento incipiente sobre a maioria das espécies. Assim, considera-se que esta meta
terá avançado significativamente se a avaliação do risco de extinção, até 2019, alcançar 50%
das espécies reconhecidas para a flora brasileira.
Meta 6 – Elaborar Planos de Ação, Planos de Recuperação ou Planos de Manejo para
conservação e/ou uso sustentável de espécies da flora brasileira ou para restauração/recuperação
de seus habitas naturais.




Período 2010-2014: Foi elaborado e publicado pelo CNCFlora e colaboradores um Plano de
Ação, sobre o Faveiro-de-Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini), no período.
Expectativa 2015-2019: Planos de Ação ou documentos afins cobrindo ao menos 50% da flora
brasileira ameaçada de extinção.
Meta 7 – Implementar e executar projetos de pesquisa institucionais com enfoque sobre a
conservação, manejo e uso sustentado das espécies da flora ou ações para conservar, reabilitar
ou recuperar os seus habitats de ocorrência.




Período 2010-2014: quatro projetos/iniciativas institucionais claramente enquadrados no
critério (Plantas Rupículas, Flora das Cagarras, Restauração de Restingas e Faveiro-deWilson) implementados ou em execução.
Expectativa 2019: ao menos 10 projetos institucionais sobre a conservação, manejo e uso
sustentado das espécies da flora implementados e em execução.

Quais os riscos ao atendimento dessas metas institucionais?
Para o atendimento destas metas, será necessário ao JBRJ formar e agregar ao seu quadro técnicocientífico recursos humanos qualificados, incrementar sua infraestrutura e aperfeiçoar sua eficiência
organizacional. Entre os principais riscos envolvidos no atendimento destas metas e para a
continuidade do fortalecimento da instituição como centro de pesquisa científica de alta reputação em
botânica tropical, enumeramos:








Perda de recursos humanos do quadro de pesquisa (pesquisadores, técnicos e tecnologistas),
especialmente por aposentadorias;
Falta de capacidade da instituição na renovação de quadros via concursos públicos ou outros
mecanismos de fixação de recursos humanos na instituição;
Avaliações de desempenho para progressão funcional e gratificações (GDACT) influenciadas
pelo corporativismo, que desestimulem maior dedicação à produção científica de alta
qualidade e ao envolvimento nas ações institucionais prioritárias;
Possível sucateamento da infraestrutura de apoio a pesquisa na instituição (laboratórios,
estrutura de TI, frota de veículos, etc) devido diminuição na captação de recursos extraorçamentários e/ou alocação dos recursos institucionais para ações não-finalísticas;
Ocupação dos cargos direcionais e gerenciais por critérios políticos e pessoais, em sacrifício
aos desejáveis critérios técnico-científicos e impessoais, debilitando-se a cultura científica e
baseada no mérito, estabelecida recentemente na instituição;
Perda dos poucos cargos em comissão (DAS) de Assessor e Coordenador Técnico destinados
ao setor de pesquisa, enfraquecendo uma estrutura direcional especializada e essencial, que já
opera em seu limite;
Manutenção do status do JBRJ como uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica
de direito público que não tem a eficiência e flexibilidade compatíveis com as demandas de
uma instituição de pesquisa dinâmica e inovadora, refletindo-se em grandes dificuldades para
a renovação dos quadros científicos e administrativos, implantação de programas científicos
estratégicos e inovadores, contratação de serviços especializados, importação e manutenção
de equipamentos sofisticados, etc.

Quais ações estruturantes são necessárias para consolidar o JBRJ como instituição de pesquisa
científica?
Para o atendimento das metas acima descritas e para cumprimento das missões institucionais, será
necessária uma adequada estruturação organizacional, orçamentária e funcional do JBRJ.
Recursos Humanos:




Reordenar a estrutura funcional, priorizando a alocação de recursos humanos, bem como
cargos com gratificação de função e DAS, para as atividades finalísticas da instituição
(pesquisa científica, conservação e uso sustentável da flora, formação de recursos humanos).
Ampliar o quadro de pesquisadores (+20), tecnologistas (+5) e técnicos (+10) nos próximos
três anos.
Aumentar a eficiência e diminuir os custos da área administrativa da instituição.

Investimentos em Infraestrutura


Expansão da rede de laboratórios temáticos e multi-usuários, fortalecendo principalmente as




áreas de genética vegetal, fitoquímica e preservação/propagação ex situ;
Garantir a integridade territorial do JBRJ para expansão do arboreto, envolvendo áreas de
visitação pública e áreas para conservação ex-situ de espécies ameaçadas ou de interesse
etnobotânico, biotecnológico, etc. da flora brasileira;
Implantar uma estrutura computacional e de TI compatível com os compromissos assumidos e
com a missão de uma instituição de referencia como a maior provedora de dados sobre a
diversidade da flora do Brasil – país com a flora mais rica do planeta.

Articulação Político-institucional








Definir agendas, ações, projetos articulados em parceria com outros órgãos do MMA
(IBAMA, ICMBio, SFB, ANA);
Idem com agencias e órgãos de outros ministérios (Ciência, Tecnologia & Inovação,
Educação, Agricultura, Pesca e Aquicultura, Saúde, Defesa);
Idem com agencias e órgãos ambientais em nível regional, estadual e municipal;
Estabelecer e/ou fortalecer parcerias nacionais com outros jardins botânicos, universidades e
centros de pesquisa sobre a flora brasileira;
Estabelecer e/ou fortalecer parcerias e intercambio com instituições (jardins botânicos,
universidades e centros de pesquisa) no exterior;
Dar continuidade a captação de recursos financeiros, em editais abertos-competitivos ou por
encomenda, em agencias publicas de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico no
país (FINEP, CNPq, CAPES, FAPERJ e outras FAPS) e no exterior;
Criar um setor profissionalizado em parcerias e inovação, visando consolidar na instituição
parcerias técnico-científicas com o setor privado, considerando a possibilidade da valorização
de produtos oriundos da biodiversidade para processos industriais e biotecnológicos.

Como posicionar melhor o JBRJ na Agenda Nacional e Global de Conservação da
Biodiversidade?

Na Tabela 1 são listadas as principais ações do JBRJ diretamente vinculadas a Agenda Nacional de
Meio Ambiente, bem como as metas da GSPC e ao Decreto 4.339.
Adicionalmente devemos contribuir mais nas agendas nacional e global do meio ambiente através de
ações tais quais:








Participação mais efetiva das suas equipes (diretorias, grupos de pesquisa,
pesquisadores/tecnologistas individualmente) nas questões referentes a estas agendas no
âmbito do Ministério do Meio Ambiente;
Priorização da investigação científica realizada na instituição em tópicos relacionados à
conservação, manejo e uso sustentado da diversidade da flora brasileira;
Envolvimento da instituição em programas nacionais e internacionais de conservação in situ,
ex situ e on farm da fitodiversidade;
Desenvolvimento de coleções científicas vivas, bancos de germoplasma, coleções ex situ, etc
de espécies ameaçadas de extinção;
Suporte técnico-científico e/ou desenvolvendo projetos em recuperação, restauração,
reabilitação ou conservação dos habitats e ecossistemas naturais.
Pela difusão, com linguagem, técnicas e mídias apropriadas, de princípios conservacionistas e
de consciência sócio-ambiental aos cerca de 1 milhão de visitantes anuais do JBRJ;
Participação nos fóruns internacionais de discussão e decisão das agendas globais de
conservação e uso da biodiversidade, mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos.

Como articular melhor a agenda do JBRJ com as agendas do MMA e vinculadas (SBF,
ICMBIO, SFB e IBAMA)?



Através de uma participação mais efetiva das suas equipes (diretorias, grupos de pesquisa,
pesquisadores/tecnologistas) nos processos relativos ao desenvolvimento e definição de
agendas comuns;
Por meio de projetos em parcerias com estas instituições, como por exemplo, participação em
parcerias nos inventários florestais nacionais com o SBF (já em andamento), inventários
florísticos em UCs com ICMBio, identificação de carregamentos ilegais de madeira usando
DNA (IBAMA) ou na restauração de matas ciliares com a ANA.

O que o JBRJ precisa fazer para liderar de fato a implementação do GSPC no Brasil?





Mandatos formais para propor, planejar, executar e monitorar planos, programas e iniciativas
ligadas à implementação da GSPC no Brasil;
Aporte de recursos necessários para a execução destas ações;
Recursos humanos qualificados incorporados ao quadro do JBRJ ou contratados
temporariamente (via CLT, sem depender de concursos públicos) com este fim.
Definição de mandatos, instrumentos legais e planos estratégicos para garantir a
sustentabilidade do CNCFlora e o cumprimento de suas missões, alinhadas às metas
institucionais, nacionais e globais

Tabela 1 – Participação da JBRJ na Agenda Nacional de Biodiversidade. Programa 0508 – Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade
OUTLINES (AÇÕES
DO JBRJ)

1. Gerar e sistematizar
conhecimento científico
sobre a diversidade
vegetal, visando a
conservação e uso
sustentado da
biodiversidade

2. Atuar como provedor
de informação científica
de qualidade sobre a
biodiversidade vegetal
brasileira para os
tomadores de decisão e
formadores de opinião.

EXEMPLOS DE AÇÕES E
ATIVIDADES
 Coordenação da Lista das Espécies da Flora
do Brasil
 Revisar a Lista de Espécies Ameaçadas de
Extinção da Flora Brasileira
 Manter o sistema para avaliar risco de
extinção da flora brasileira
 Desenvolver pesquisas sobre a flora
relacionadas à conservação da biodiversidade
 Elaborar estudos sobre espécies ameaçadas de
extinção e seus habitats associados
 Disponibilizar a Lista e catálogo das espécies
de Plantas e Fungos do Brasil (on line e
impressa)
 Disponibilizar dados do Herbário Virtual do
JBRJ
 Disponibilizar dados do Herbário Virtual de
Plantas Repatriadas
 Publicar Planos de Ação e Planos de Manejo
para conservação de espécies ameaçadas
 Atualizar periodicamente a Lista Oficial de
Espécies Ameaçadas da Flora Brasileira
 Publicar Livro Vermelho de Espécies
Ameaçadas da Flora Brasileira
 Publicar artigos científicos em revistas
especializadas com ênfase na conservação da
biodiversidade
 Manter e ampliar o impacto das publicações
científicas institucionais, atendendo áreas de
conhecimento da biologia da conservação.

PLANO ESTRATÉGICO
GLOBAL E NACIONAL
2011-2020 (X/2)

GSPC
(X/17)

POLÍTICA NACIONAL DA
BIODIVERSIDADE
DECRETO 4.339

METAS NACIONAIS DE
BIODIVERSIDADE 2011 –
2020

Obj. Estratégico A, B, C, D, E

Objetivo 1

Componente 1, 5

Obj. Estratégicos C e E

Obj. Estratégico A, B, C

Objetivo 1, 4

Componente 1, 3, 6

Obj. Estratégico E

OUTLINES (AÇÕES
DO JBRJ)

3. Garantir a
representatividade
taxonômica, espacial e
genética da diversidade
vegetal nas coleções
científicas institucionais.

4. Promover a
conservação da
diversidade vegetal ex
situ em conjunto com
outras instituições, em
especial Jardins
Botânicos.

5. Promover a formação e
capacitação de recursos
humanos em diversidade
vegetal, assim como a
educação e sensibilização
pública sobre o valor da
biodiversidade, sua
conservação e uso
sustentado

PLANO ESTRATÉGICO
GLOBAL E NACIONAL
2011-2020 (X/2)

GSPC
(X/17)

POLÍTICA NACIONAL DA
BIODIVERSIDADE
DECRETO 4.339

METAS NACIONAIS DE
BIODIVERSIDADE 2011 –
2020

 Manter e ampliar o espaço físico e a infraestrutura das coleções botânicas.
 Promover programas de expedições científicas
para coletas botânicas em ampla escala
geográfica
 Fortalecer o intercâmbio de amostras
botânicas com instituições nacionais e
estrangeiras
 Promover inventários em Unidades de
Conservação

Obj. Estratégico C

Objetivo 1

Componentes 1, 2

Obj. Estratégico A e E

 Efetuar expedições científicas em ampla
escala geográfica para coleta de germoplasma
 Fortalecer o intercâmbio de germoplasma com
instituições nacionais e estrangeiras
 Manter e implementar novos bancos ativos de
germoplasma de espécies da flora nacional,
especialmente ameaçadas de extinção, com
potencial biotecnológico e de interesse
etnobotânico

Obj. Estratégico A, B, C

Objetivo 2, 3

Componente 2, 4

Obj. Estratégico C

 Fortalecer e ampliar os programas de Pósgraduação em biodiversidade
 Produzir monografias, dissertações e teses
sobre diversidade, conservação e uso
sustentável da flora
 Promover cursos de extensão e capacitação
para diferentes públicos-alvo sobre o tema da
conservação, manejo e uso sustentado das
plantas
 Desenvolver programas de educação
ambiental e sensibilização pública sobre o
valor da biodiversidade e dos serviços
ambientais promovidos pela vegetação nativa.

Obj. Estratégico A

Objetivo 4, 5

Componente 6

Obj. Estratégico A

EXEMPLOS DE AÇÕES E
ATIVIDADES

III. ATIVIDADES DA DIPEQ EM 2014

1. PRODUÇÃO CIENTÍFICA E PROJETOS
Responsáveis: Rogério Gribel e Cristiana Amarante

1.1. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A produção do conhecimento sobre a flora brasileira é divulgada através de publicações de artigos
científicos em revistas especializadas, bem como pela publicação de livros, capítulos de livros,
cheklists, chaves de identificação, artigos de divulgação, etc. Na DIPEQ, bem como no programa de
pós-graduação vinculado à ENBT, estabeleceu-se, em consonância com o estimulado por agencias de
fomento como CAPES e CNPq, um ambiente que estimula a produção de artigos com maior impacto
e visibilidade internacional.
A avaliação da produção científica leva em consideração a indexação em bases científicas
internacionais (como a Web of Science ou o Scopus) e os pesquisadores e tecnologistas tem sido
estimulados a publicar seus artigos em periódicos científicos de maior visibilidade, por meio da
análise do Fator de Impacto no Journal Citation Reports (JCR).
A produção de artigos científicos no período de 2005 a 2014, quando não ocorreram variações
significativas do número total de pesquisadores vinculados à DIPEQ, indica uma mudança no perfil
de produção científica nos últimos dez anos. O número total de artigos publicados no período foi
crescente até 2009 e mais variável a partir deste ano, com pico de produção em 2012 e 2014, com
cerca de 100 artigos/ano (Figura 2).

Figura 2 – Número total de artigos científicos publicados por pesquisadores, tecnologistas e bolsistas com

afiliação ao JBRJ (2005-2014) (fonte: Web of Science e Plataforma Lattes/CNPq)

Quando são analisados apenas os artigos científicos indexados na Web of Science, que é a base mais
reconhecida internacionalmente na área de “ciências da vida”, observa-se que o numero de artigos foi
crescente entre 2005 e 2008, se estabilizou no triênio 2009-2011, seguido de um significativo
incremento triênio 2012-2014 (Figura 3). O avanço muito significativo do numero de artigos do JBRJ
publicados na base Web of Science no intervalo 2005-2014, e especialmente nos últimos três anos, é
um avanço notável da comunidade de pesquisadores do JBRJ, refletindo seu amadurecimento,
resultando na maior penetração das pesquisas cientificas desenvolvidas pela instituição no cenário
internacional.

Figura 3 – Número total de artigos científicos publicados por pesquisadores, tecnologistas e bolsistas com afiliação ao
JBRJ na base de dados Web of Science (2005-2014)

Quando a análise da produção científica leva em consideração o Fator de Impacto dos periódicos,
conforme definido pelo Journal Citation Reports (JCR), o incremento dos últimos anos é ainda mais
conspícuo. Enquanto a soma do Fator de Impacto dos periódicos usados pelos pesquisadores para
publicar seus artigos em 2005 e 2006 não chegava a dez pontos, no período 2012-2014 este valor foi
superior a 100 pontos (Figura 4). A redução observada entre 2012/2013 e 2014 não é, a princípio,
preocupante, dada a natureza estocástica desta métrica que pode ser muito influenciada pela
publicação, em um determinado ano, de um ou poucos artigos em revistas de fator de impacto muito
elevado. Constata-se, portanto, uma crescente tendência dos artigos do JBRJ serem publicados,
especialmente nos últimos três anos, em veículos de muito maior reputação científica do que há
alguns poucos anos atrás.

Figura 4 – Soma dos Fatores de Impacto dos periódicos onde pesquisadores, tecnologistas e bolsistas com afiliação ao JBRJ
publicaram seus trabalhos; período 2005-2014. (fonte: Web of Science e Journal Citation Reports)

Talvez a métrica mais importante para avaliar o grau de influência do conjunto de artigos científicos
produzidos por uma instituição é relacionada ao número de vezes que estes artigos são citados na
literatura especializada. Na Figura 5, observa-se a evolução no numero de citações, na base Web of
Science, dos artigos publicados pelo JBRJ. Estes artigos têm, obrigatoriamente, ao menos um dos
autores como sendo pesquisadores, tecnologistas ou bolsistas afiliados ao JBRJ. Torna-se evidente,
nesta figura, que os artigos da instituição vêm sendo cada vez mais citados, com o incremento
tendendo a ocorrer de forma exponencial, porém com tendência de mudança da curva (de
crescimento exponencial para linear) entre 2012 e 2014. Este é um importante indicador do rápido
aumento na visibilidade e reconhecimento internacional da produção científica do JBRJ.
Considerando-se, no entanto, uma média de 50 pesquisadores, o número de citações média em 2014
foi de cerca de 12 citações/pesquisador/ano, valor ainda relativamente pequeno, mas que deve
aumentar de forma consistente em função do maior impacto dos artigos publicados nos últimos anos.

Figura 5 – Número de citações dos artigos científicos publicados por pesquisadores, tecnologistas e bolsistas com
afiliação ao JBRJ na base de dados Web of Science, no período 2005-2014 (fonte: ISI Web of Science).

Em suma, os dados bibliométricos indicam claramente que a pesquisa científica no JBRJ vem

ocupando um espaço cada vez mais relevante no cenário científico nacional e internacional. Os dados
sobre o numero de artigos indexados na base Web of Science e sobre o Fator de Impacto dos
periódicos das publicações, em conjunto, sugerem que o esforço de produção científica da
comunidade de pesquisadores e tecnologistas da DIPEQ vem derivando no sentido de submissão de
uma maior proporção de artigos científicos para revistas de maior visibilidade, normalmente
periódicos indexados em bases internacionais. O rápido aumento de citações aos artigos do JBRJ
reflete um interesse crescente, por parte da comunidade científica da área de botânica tropical, nos
trabalhos científicos desenvolvidos e publicados pela equipe da instituição.
Entre os fatores mais importantes para explicar o aumento da produtividade e do impacto científico
do JBRJ no período, citam-se: (a) implantação de uma cultura institucional que valoriza a maior
produtividade e divulgação das pesquisas em veículos de maior impacto científico, (b) exigência de
produtividade docente e discente pelos programas de pós-graduação onde parte dos pesquisadores
estão credenciados, (c) melhoria da infraestrutura de suporte à pesquisa institucional, (d) tendência
nacional, com valorização pelas agencias de fomento, de internacionalização do trabalho científico,
(e) aumento na colaboração com instituições nacionais e estrangeiras, entre outros. A evolução no
quadro da produção científica da DIPEQ contribuiu para que o Programa de Pós-Graduação stricto
sensu em Botânica da Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT/JBRJ) obtivesse o conceito 5 da
CAPES.
1.2. PUBLICAÇÕES DA DIPEQ EM 2014
No ano de 2014 foram publicados 99 artigos científicos em revistas especializadas, 19 capítulos de livros e
cinco livros por pesquisadores da DIPEQ, totalizando 123 itens de produção científica.
Artigos completos publicados em periódicos:
1. ALMEIDA, M. Z. ; LÉDA, P.H.O. ; SILVA, M. Q.O.R.; PINTO, A. ; LISBOA, M. ; GUEDES,
M.L.M.L. ; PEIXOTO, A.L. Species with medicinal and mystical-religious uses in São Francisco do
Conde, Bahia, Brazil: a contribution to the selection of species for introduction into the local Unified
Health System. Revista Brasileira de Farmacognosia (Impresso), v. 24, p. 171-184, 2014.
2. ANK, G. ; PARADAS, W. C. ; AMADO-FILHO, G.M. ; DA GAMA, B. A. P. ; PEREIRA, R. C.
Within-thallus variation on polyphenol contents and physodes amount in Stypopodium zonale. Latin
American Journal of Aquatic Research, v. 9, p. 1-7, 2014.
3. ARANTES, P. B. ; MENEZES, L. F. T. ; PEIXOTO, A. L. Novas tendências do desenvolvimento rural:
agricultura ecológica no Espírito Santo. Natureza On Line (Espírito Santo), v. 12, p. 137-152, 2014.
4. ARCHANJO, K. M. P. A. ; BRAGA, J. M. A. ; NASCIMENTO, M. T. Tree species diversity of coastal
lowland semideciduous forest fragments in northern Rio de Janeiro state, Brazil. Bioscience Journal
(UFU. Impresso), v. 30, p. 1529-1550, 2014.
5. AYUB, D. M. ; SANTOS, R. P. ; COSTA, D. P. Additions to the Ricciaceae flora of Rio Grande do Sul,
including two remarkable records for the Brazilian liverwort flora. Phytotaxa, v. 161, p. 294, 2014.
6. BAHIA, R. G. ; AMADO-FILHO, G.M.; MANEVELDT, G.W. Sporolithon molle (Heydrich) Heydrich
(Sporolithales, Corallinophycidae, Rhodophyta): An Addition to the Atlantic Flora Found on a Remote
Oceanic Island. Cryptogamie. Algologie, v. 35, p. 7-14, 2014.
7. BAHIA, R.G.; AMADO FILHO, G.M.; AZEVEDO, J.; MANEVELDT, G.W. Porolithon improcerum
(Porolithoideae, Corallinaceae) and Mesophyllum macroblastum (Melobesioideae, Hapalidiaceae): new
records of crustose coralline red algae for the Southwest Atlantic Ocean. Phytotaxa, v. 190, p. 38, 2014.
8. BARROS, MICHEL J. F. ; MORIM, M.P. Senegalia (Leguminosae, Mimosoideae) from the Atlantic
Domain, Brazil. Systematic Botany, v. 39, p. 452-477, 2014.

9. BOVINI, M. G. ; FARIA, M. ; OLIVEIRA, R.R. ; KURTZ, B.C. Floristic diversity of the Cagarras
Islands Natural Monument, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. Check List (São Paulo. Online), v. 10, p. 366373, 2014.
10. BRAGA, J. M. A. Transfer of the Honduran species Calathea carolineae to the genus Goeppertia
(Marantaceae). Phytotaxa, v. 175, p. 237-238, 2014.
11. BRAGA, J. M. A. ; JOFFILY, A. . Validation of the name Heliconia rauliniana (Heliconiaceae).
Phytotaxa, v. 161, p. 173-176, 2014.
12. BRAGA, J. M. A. New combinations in the genus Goeppertia (Marantaceae). Phytotaxa, v. 167, p. 143144, 2014.
13. BRAGA, J. M. A. Synonymization of Calathea subgenus Pseudophrynium series Polystachyae with a
new combination in the genus Maranta (Marantaceae). Phytotaxa, v. 175, p. 239-240, 2014.
14. BUTURI, F.O. S. ; SOUZA, T. P. ; NASCIMENTO, M.T. ; BRAGA, J. M. A. New distribution record
and implications for conservation of the endangered Wunderlichia azulensis Maguire & G.M. Barroso
(Asteraceae: Wunderlichieae). Check List (São Paulo), v. 10, p. 706-708, 2014.
15. CALLADO, C. H.; VASCONCELOS, T. J. ; COSTA, M. S.; Barros, C.F. ; ROIG, F. A. ;
TOMAZELLO, M. . Studies on cambial activity: advances and challenges in the knowledge of growth
dynamics of Brazilian woody species. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 86, p. 49-55,
2014.
16. CARVALHO JR., A.A. de; Rios, E.E. ; PIEPENBRING, M. A new species of Nyssopsora (Pucciniales)
from Panama. Nova Hedwigia, v. 99, p. 65-70, 2014.
17. CASTELAR, B.; REIS, R.P.; DOS SANTOS CALHEIROS, A. C. Ulva lactuca and U. flexuosa
(Chlorophyta, Ulvophyceae) cultivation in Brazilian tropical waters: recruitment, growth, and ulvan
yield. Journal of Applied Phycology, v. 26, p. 1989-1999, 2014.
18. CÓRDULA, E. ; MORIM, M. P. ou LIMA, M. P. M.; Alves, M. Morfologia de frutos e sementes de
Fabaceae ocorrentes em uma área prioritária para a conservação da Caatinga em Pernambuco, Brasil.
Rodriguésia, v. 65, p. 505-516, 2014.
19. COSTA, D. P. New synonyms for South American/Brazilian Pottiaceae (Bryophyta). Phytotaxa, v. 167,
p. 137-140, 2014.
20. COSTA, T. J.F.; PINHEIRO, H. T.; TEIXEIRA, J. B.; MAZZEI, E. F. ; BUENO, L. ; HORA, M. S.C. ;
JOYEUX, J.-C. ; CARVALHO-FILHO, A. ; AMADO-FILHO, G. ; SAMPAIO, C. L.S. ; ROCHA, L.
Expansion of an invasive coral species over Abrolhos Bank, Southwestern Atlantic. Marine Pollution
Bulletin., v. X, p. X, 2014.
21. COUTO, R. S.; LOPES, R. C.; BRAGA, J. M. A. Dioscorea sphaeroidea (Dioscoreaceae), a threatened
new species from the high-altitude grasslands of southeastern Brazil with wingless seeds. Phytotaxa, v.
163, p. 229-234, 2014.
22. COUTO, R. S.; TENÓRIO, V.; ALZER, F. C.; LOPES, R. C.; VIEIRA, R. C.; MENDONÇA, C. B. F.;
GONÇALVES-ESTEVES, V.; BRAGA, J. M. A. Taxonomic Revision of the Dioscorea campestres:
Species Assemblage (Dioscoreaceae). Systematic Botany, v. 39, p. 1056-1069, 2014.
23. CRESPO, T. M.; BAHIA, R. G.; MANEVELDT, G.W. ; AMADO FILHO, G.M. Floristic composition
of crustose coralline algae from the St. Peter and St. Paul Archipelago, a summit of the Mid-Atlantic
Ridge. Phytotaxa, v. 190, p. 17-37, 2014.
24. DEPRA, M. S.; DELAQUA, G. C. G.; FREITAS, L.; GAGLIANONE, M. C. Pollination deficit in openfield tomato crops (Solanum lycopersicum L., Solanaceae) in Rio de Janeiro state, Southeast Brazil.
Journal of Pollination Ecology, v. 12, p. 1-8, 2014.
25. DUTRA, V. F.; LIMA, L.C. P.; GARCIA, F. C. P.; LIMA, H. C.; SARTORI, A. L. B. Geographic
distribution patterns of Leguminosae and their relevance for the conservation of the Itacolomi State Park,
Minas Gerais, Brazil. Biota Neotropica (Edição em Português. Online), v. 14, p. 1-15, 2014.

26. FILARDI, F.; RIBIERO, R. D. ; PINTO, R. B. ; MANSANO, V. F. Leguminosae no Parque Estadual do
Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. Boletim de Botânica, v. 32, p. 9-42, 2014.
27. FILARDI, F.L.R.; LIMA, H. C. The Diversity of Machaerium (Leguminosae: Papilionoideae) in the
Atlantic Forest: Three New Species, Nomenclatural Updates, and a Revised Key. Systematic Botany, v.
39, p. 145-159, 2014.
28. FILGUEIRAS, T.S.; PEIXOTO, A.L. ; BEDIAGA, B. Maria Bandeira, an elusive Brazilian botanist.
Polish Botanical Journal, v. 59, p. 151-163, 2014.
29. FORZZA, R. C.; PIFANO, D. S. ; OLIVEIRA-FILHO, A. ; MEIRELES, L. ; FARIA, P. C. L. ;
SALIMENA, F. R. G. ; MYNSSEN, C. M. ; Prado, Jefferson . Flora vascular da Reserva Biológica da
Represa do Grama, > Descoberto, Minas Gerais e suas relações florísticas com Florestas > Ombrófilas e
Semidecíduas do sudeste brasileiro. Rodriguésia, v. 65, p. 275-292, 2014.
30. FRAGA, C. N.; GUIMARÃES, P. J. F. Two new species of Pleroma (Melastomataceae) from Espírito
Santo, Brazil. Phytotaxa, v. 166, p. 77-84, 2014.
31. FRAGA, C.N.; FONTANA, A. P.; KOLLMANN, L.J.C. A new species of Prepusa (Helieae,
Gentianaceae) from the Brazilian Atlantic Forest, with an emended key for the genus. Phytotaxa, v. 163,
p. 287-294, 2014.
32. FRAGA, C.N.; SAAVEDRA, M. M. A new cauliflorous white-flowered species of Ouratea (Ochnaceae)
from the Brazilian Atlantic Forest. Phytotaxa, v. 167, p. 119-126, 2014.
33. FREITAS, G.C.; BATISTA Jr., J.M. ; FRANCHI JR., G.C. ; NOWILL, A.E. ; YAMAGUCHI, L.F. ;
VILCACHAGUA, J.D. ; FAVARO, D.C. ; FURLAN, M. ; GUIMARÃES, E. F. ; JEFFREY,
CHRISTOPHER S. ; KATO, M. J. . Cytotoxic non-aromatic B-ring flavanones from Piper
carniconnectivum C. DC. Phytochemistry, v. 97, p. 81-87, 2014.
34. GAOUE, O. ; LEMES, M. R.; TICKTIN, T.; SINSIN, B. ; EYOG-MATIG, O. Non-timber Forest
Product Harvest does not Affect the Genetic Diversity of a Tropical Tree Despite Negative Effects on
Population Fitness. Biotropica (Lawrence, KS), p. n/a-n/a, 2014
35. GEVÚ, K. V.; da CUNHA, M.; BARROS, C.F. ; PEREIRA, S. M. ; LIMA, H. R. P. . Structural analysis
of subterranean organs in Zingiberaceae. Plant Systematics and Evolution, v. 300, p. 1089-1098, 2014.
36. GIARETTA, A.; FRAGA, C.N. Two new Eugenia species (Myrtaceae) from the Brazilian Atlantic
forest. Phytotaxa, v. 163, p. 113-120, 2014.
37. GIARETTA, A.; PEIXOTO, A. New records of Eugenia brejoensis Mazine (Myrtaceae) and
complementary description. Check List (São Paulo), v. 10, p. 1176-1178, 2014.
38. GUIMARAES, A. R.; BAUMGRATZ, J. F. A.; VIEIRA, R. C. First report of reticulate perforation
plates in the Melastomataceae. IAWA Journal, v. 35, p. 12-18, 2014.
39. GUIMARÃES, P. J. F. Two New Species of (Melastomataceae) from Brazil. Novon (Saint Louis, Mo.),
v. 23, p. 42-46, 2014.
40. HMELJEVSKI, K. V. ; FREITAS, L. ; DOMINGUES, R. ; PEREIRA, A. R. ; CANCIO, A. S. ;
ANDRADE, A. C. S. ; MACHADO, M. A. ; VICCINI, L. F. ; FORZZA, R. C. Conservation assessment
of an extremely restricted bromeliad highlights the need for population-based conservation on granitic
inselbergs of the Brazilian Atlantic Forest. Flora (Jena), v. 209, p. 250-259, 2014.
41. JORDÃO, L.S.B.; MORIM, M.P.; BAUMGRATZ, J.F. A. A new species of Mimosa (Leguminosae)
from Brazil. Phytotaxa, v. 184, p. 131-138, 2014.
42. KOLLMANN L. J. C.; PEIXOTO, A. L. Notas sobre a distribuição e registro de ampliação de áreas de
ocorrência de quatro espécies de Begonia da floresta atlântica brasileira. Rodriguésia, v. 65, p. 193-200,
2014.
43. KURTZ, B. C.; CARIS, E. A. P.; SCARANO, F. R. Heterogeneity of the woody flora of swamp forests
in southeastern and southern Brazil. Check List (São Paulo), v. 10, p. 1359-1379, 2014.

44. LEITÃO, F; LEITÃO, S. G.; FONSECA-KRUEL, V. S. ; SILVA, I.M.; MARTINS, K. Medicinal plants
traded in the open-air markets in the State of Rio de Janeiro, Brazil: an overview on their botanical
diversity and toxicological potential. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 24, p. 225-247, 2014.
45. LEITE, V.G. ; MANSANO, V. F. ; TEIXEIRA, S. P. ; PRENNER, G. Floral development of the earlybranching Papilionoid Legume (Leguminosae) Reveals Rare and Novel Characters. International
Journal of Plant Sciences, v. 176, p. 000-000, 2014.
46. LEITE, V.G.; MANSANO, V. F. ; TEIXEIRA, S. P. . Floral ontogeny in Dipterygeae (Fabaceae) reveals
new insights into one of the earliest branching tribes in papilionoid legumes. Botanical Journal of the
Linnean Society, v. 174, p. 529-550, 2014.
47. LEITMAN, P. ; MENINI NETO, L. ; AMORIM, A. M. A. ; FORZZA, R. C. Epiphytic angiosperms in a
mountain forest in southern Bahia, Brazil. Biota Neotropica, v. 14, p. 1-12, 2014.
48. LIMA, L. F. G.; SANTOS, J. U. M.; ROSÁRIO, A. S.; BAUMGRATZ, J. F. A. Melastomataceae em
formações costeiras de restingas na Amazônia brasileira. Acta Amazonica, v. 44, p. 45-58, 2014.
49. LOUREIRO, R. R. ; REIS, R.P. ; BERROGAIN, F.D. ; CRITCHLEY, A. T. Effects of a commercial
extract of the brown alga Ascophyllum nodosum on the biomass production of Kappaphycus alvarezii
(Doty) Doty ex P. C. Silva and its carrageenan yield and gel quality cultivated in Brazil. Journal of
Applied Phycology, v. 26, p. 763-768, 2014.
50. LOUREIRO, R. R. ; REIS, R.P. ; MARROIG, R. G. Effect of the commercial extract of the brown alga
Ascophyllum nodosum Mont. on Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P.C. Silva in situ submitted to
lethal temperatures. Journal of Applied Phycology, v. 26, p. 629-634, 2014.
51. LUNA, B.N.; DEFAVERI, A.C. A.; SATO, A.; BIZZO, H.R.; FREITAS, M. F.; BARROS, C.F. Leaf
secretory tissues in Myrsine coriacea and Myrsine venosa (Primulaceae): ontogeny, morphology, and
chemical composition of essential oils. Botany (Ottawa), v. 92, p. 757-766, 2014.
52. MACEDO, T. M.; BARROS, C. F.; LIMA, H. C.; COSTA, C. G. Wood anatomy of seven species of
tachigali (caesalpinioideae leguminosae). IAWA Journal, v. 35, p. 19-30, 2014.
53. MAIA, V. C.; CARDOSO, L.J.T.; BRAGA, J. M. A. . Insect galls from Atlantic Forest areas of Santa
Teresa, Espírito Santo, Brazil: characterization and occurrence. Boletim do Museu de Biologia Mello
Leitão, v. 33, p. 47-129, 2014.
54. MARCATI, C.R.; LONGO, L.R.; WIEDENHOEFT, A.; BARROS, C.F. Comparative wood anatomy of
root and stem of Citharexylum myrianthum (Verbenaceae). Rodriguésia, v. 65, p. 567-576, 2014.
55. MARTINS, E. M.; LAMONT, R.; MARTINELLI, G. ; LIRA-MEDEIROS, C. F. ; QUINET, A. ;
SHAPCOTT, A. . Genetic diversity and population genetic structure in three threatened Ocotea species
(Lauraceae) from Brazil s Atlantic Rainforest and implications for their conservation. Conservation
Genetics, v. 15, p. 1, 2014.
56. MARTINS, E. M.; MARTINELLI, G.; ARBETMAN, M. ; LAMONT, R. ; SIMOES-ARAUJO, J. ;
POWELL, D. ; CIAMPI-GUILLARDI, M. ; BALDAUF, C. ; QUINET, A. ; GALISSA, P. ;
SHAPCOTT, A. . Development and characterization of microsatellite loci for Ocotea species
(Lauraceae) threatened with extinction. Genetics and Molecular Research, v. 13, p. 5138-5142, 2014.
57. MEDEIROS, H.; OBERMULLER, F. A. ; DALY, D. C. ; SILVEIRA, M. ; CASTRO, W. ; FORZZA, R.
C. Botanical advances in Southwestern Amazonia: the flora of Acre (Brazil) five years after the first
catalogue. Phytotaxa, v. 177, p. 101-117, 2014.
58. MENDES, S.P.; MASTROBERTI, A.A.; MARIATH, J.E. A.; VIEIRA, R.C.; DE TONI, K.L.G. Ovule
and female gametophyte development in the Bromeliaceae: an embryological study of Pitcairnia
encholirioides. Botany (Ottawa), v. 92, p. 141015121738004-894, 2014.
59. MORAES, M. D. ; BORGES, R. A. X. ; MARTINS, E. M.; AVANCINI, R.; MESSINA, T.;
MARTINELLI, G. Categorizing threatened species: an analysis of the Red List of the flora of Brazil.
Oryx (Oxford), v. 2, p. 1-8, 2014.

60. MOREIRA, A.P.B.; CHIMETTO TONON, L.A. ; VALLE P. PEREIRA, C. ; ALVES, N. ; AMADOFILHO, G. M. ; FRANCINI-FILHO, R. B. ; PARANHOS, R. ; THOMPSON, F.L. Culturable
Heterotrophic Bacteria Associated with Healthy and Bleached Scleractinian Madracis decactis and the
Fireworm Hermodice carunculata from the Remote St. Peter and St. Paul Archipelago, Brazil. Current
Microbiology, v. 68, p. 38-46, 2014.
61. MOREIRA, A.P.B.; DUYTSCHAEVER, G.; CHIMETTO TONON, L. A. ; FRÓES, A.M. ; DE
OLIVEIRA, L.S. ; AMADO-FILHO, G.M. ; FRANCINI-FILHO, R.B. ; DE VOS, P.; SWINGS, J.;
THOMPSON, C.C. ; THOMPSON, F.L. . Photobacterium sanctipauli sp. nov. isolated from bleached
Madracis decactis (Scleractinia) in the St Peter & St Paul Archipelago, Mid-Atlantic Ridge, Brazil.
PeerJ, v. 2, p. e427, 2014.
62. MOREIRA, D. ; LEITE, G. R. ; COUTINHO, B. ; SIQUEIRA, M. F. ; ZANON, M. ; MENDES, S. L. .
The Distributional ecology of the maned sloth: environmental influences on its distribution and gaps in
knowledge. Plos One, v. 9, p. e110929, 2014.
63. MOURA, T. M. ; TOZZI, A. M. G. A. ; GEREAU, R. E. ; MANSANO, V. F. ; LEWIS, G. P. Proposal
to reject the name Dolichos altissimus (Leguminosae, Papilionoideae) thus protecting the name Mucuna
gigantea. Taxon, v. 63, p. 439-439, 2014.
64. MOURA, T. M.; LEWIS, G. P.; MANSANO, V. F.; TOZZI, A. M. G. A. Taxonomic studies in Mucuna
Adans. (Leguminosae - Papilionoideae) from Peru. Systematic Botany, v. 39, p. 884-896, 2014.
65. NEVES, M. F. ; MAR UES, V. V. L. ; FRAGA, C. N. ; VIEIRA, R. C. ; TAMAIO, N. . Stem anatom
of cipó-caboclo (Davilla rugosa, Dillenianecae) in Rio de Janeiro, Brazil. Journal of Medicinal Plant
Research, v. 8, p. 1340-1346, 2014.
66. OBERMULLER, F. A. ; FREITAS, L. ; DALY, D. C. ; SILVEIRA, M. Patterns of diversity and gaps in
vascular (hemi-)epiphyte flora of Southwestern Amazonia. Phytotaxa, v. 166, p. 259-272, 2014.
67. OLIVEIRA DA SILVA, M.F.; FERNANDES GUIMARÃES, P.J.; MICHELANGELI, F.A.
Nomenclatural and taxonomic novelties in the tribe Melastomeae (Melastomataceae). Phytotaxa, v. 186,
p. 222, 2014.
68. OLIVEIRA, A. L. F.; ROMERO, R.; GUIMARÃES, P. J. F. A new Brazilian species and some
synonyms in Pleroma (Melastomataceae). Brittonia (Bronx, N.Y.), v. 66, p. 353-357, 2014.
69. OLIVEIRA, R.R.; BOVINI, M. G. ; SCHEEL-YBERT, R. ; BUARQUE, A. . Uma cápsula do tempo: o
uso potencial de recursos naturais por visitantes pré-coloniais no arquipélago das Cagarras, Rio de
Janeiro. Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC), v. 4, p. 33-56, 2014.
70. PAULINO, J. V.; PRENNER, G.; MANSANO, V.F.; TEIXEIRA, S. P. . Comparative development of
rare cases of a polycarpellate gynoecium an otherwise monocarpellate family, Leguminosae. American
Journal of Botany, v. 101, p. 572-586, 2014.
71. PENA, J. C. C. ; KAMINO, L. H. Y. ; RODRIGUES, M.; MARIANO NETO, E. ; SIQUEIRA, M. F.
Assessing the conservation status of species with limited available data and disjunct distribution.
Biological Conservation, v. 170, p. 130-136, 2014.
72. PEREIRA-FILHO, G.H.; FRANCINI-FILHO, R.B.; PIEROZZI-JR, I.; PINHEIRO, H. T.; BASTOS,
A.C.; DE MOURA, R.L.; MORAES, F.C.; MATHEUS, Z.; DA GAMA BAHIA, R.; AMADO-FILHO,
G.M. Sponges and fish facilitate succession from rhodolith beds to reefs. Bulletin of Marine Science, v.
91, p. 45-46, 2014.
73. PESSANHA, A. S. MENINI NETO, L.; FORZZA, R. C.; NASCIMENTO, M. T. Composition and
conservation of Orchidaceae on an inselberg in the Brazilian Atlantic Forest and floristic relationships
with areas of Eastern Brazil. Revista de Biologia Tropical, v. 62, p. 829-841, 2014.
74. PESSOA, S. V.A.; ARAUJO, D. S. D. Tree community dynamics in a submontane forest in southeastern
Brazil: growth, recruitment, mortality and changes in species composition over a seven-year period.
Acta Botanica Brasílica, v. 28, p. 190-197, 2014.

75. PINTO, R. B.; FRANCISCO, V. M. C. R.; MANSANO, V. F. Morphological study of fruits, seeds and
embryo in the tropical tribe Dipterygeae (Leguminosae-Papilionoideae). Rodriguésia, v. 65, p. 89-97,
2014.
76. PIRES, J.P. A.; SILVA, A. G.; FREITAS, L. Plant size, flowering synchrony and edge effects: What,
how and where they affect the reproductive success of a Neotropical tree species. Austral Ecology, v.
39, p. 1, 2014.
77. POUGY, N.; MARTINS, E.; VERDI, M.; DE OLIVEIRA, J.A.; MAURENZA, D.; AMARO, R.;
MARTINELLI, G. Urban forests and the conservation of threatened plant species: the case of the Tijuca
National Park, Brazil. Natureza & Conservação, v. 12, p. 170-173, 2014.
78. PRIETO, P. V.; SANSEVERO, J. B. B.; GARBIN, M. L.; BRAGA, J. M. A.; RODRIGUES, P. J. F. P.
Edge effects of linear canopy openings on understorey communities in a lowland Atlantic tropical forest.
Applied Vegetation Science, v. 17, p. 121-128, 2014.
79. QUEIROZ, G. A.; GUIMARÃES, E. F.; BARROS, A. A. M. O Gênero Peperomia Ruiz & Pav.
(Piperaceae) na Serra da Tiririca, Rio de Janeiro, Brasil. Acta Biológica Catarinense, v. 1, p. 5-14,
2014.
80. QUEIROZ, L. P.; CARDOSO, D. B. O. S.; LIMA, H. C. A taxonomic revision of the South American
papilionoid genus Luetzelburgia (Fabaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, p. n/a-n/a,
2014.
81. RIBEIRO, M.; ALVES-ARAUJO, A. ; MORI, S. A. ; PEIXOTO, A. L. State of knowledge of
Lecythidaceae in Espírito Santo State, Brazil. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, v. 36, p.
63-84, 2014.
82. ROCHA, L. C. F. ; SMIDT, E. C. ; COELHO, M. A. N. ; TEMPONI, L. G. . O gênero Anthurium
(Araceae) no estado do Paraná - Brasil. Rodriguésia, v. 65, p. 917-937, 2014.
83. RODRIGUES, ALBA R. P.; FORZZA, R. C.; ANDRADE, A. C. S.. Physiological characteristics
underpinning successful cryopreservation of endemic and endangered species of Bromeliaceae from the
Brazilian Atlantic Forest. Botanical Journal of the Linnean Society (Print), v. X, p. n/a-n/a, 2014.
84. ROSÁRIO, A. S.; BAUMGRATZ, J. F. A.; SECCO, R. Contribuição à taxonomia de Marlierea
(Myrciinae; Myrtaceae) no Brasil.. Rodriguésia, v. 65, p. 245-250, 2014.
85. SAAVEDRA, M. M.; MONGE, M.; GUIMARÃES, E. F. Dasyphyllum diamantinense (Asteraceae): A
new Basnadesioideae spicies from the Chapada Diamantina, Bahia state, Brazil. Phytotaxa, v. 174, p.
231-236, 2014.
86. SAJO, M. G.; LOMBARDI, J. A.; FORZZA, R. C.; RUDALL, PAULA J. . Comparative Anatomy of
Reproductive Structures in Cyclanthaceae (Pandanales). International Journal of Plant Sciences, v.
175, p. 814-827, 2014.
87. SALAZAR, Y.M.; CARVALHO JR A.A. de. Two new rust species on Fabaceae from Brazil.
Mycotaxon, v. 128, p. 17-23, 2014.
88. SANTOS, N.D.; COSTA, D. P.; Luiza Sumiko Kinoshita ; SHEPERD, G. J. . Windborne: Can
liverworts be used as indicators of altitudinal gradient in the Brazilian Atlantic Forest? Ecological
Indicators, v. 36, p. 431-440, 2014.
89. SARNAGLIA JR., V. B.; BERMUDEZ, G.M.M.; GUIMARÃES, E. F. Diversidade de Piperaceae em
um remanescente de floresta atlântica na região serrana do Espírito Santo, Brasil. Biotemas, v. 27, p. 4957, 2014.
90. SARNAGLIA JR., V. B.; ZORZANELLI, J. P. F.; GUIMARÃES, E. F. First record of Piper scabrellum
Yunck. from Espírito Santo state, Southeastern, Brazil. Check List (São Paulo), v. 10, p. 414-416, 2014.
91. SILVA, A. G.; FREITAS, L. ; PIRES, J.P.A. A Fournier Index upgrade as a new approach for
quantitative phenological studies in plant communities. Tropical Ecology, v. 55, p. 137-142, 2014.

92. SILVA, I. M.; PEIXOTO, A.L. Plantas de uso medicinal, ritual e condimentar comercializadas no
mercado de Madureira e na Ceasa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Pesquisas. Botânica, v. 65, p. 339-372,
2014.
93. SILVA, J. K. R. ; PINTO, L. C. ; BURBANO, R.M.R. ; MONTENEGRO, R. C. ; GUIMARÃES, E. F. ;
ANDRADE, E. H. A. ; MAIA, J. G. S. Essential oils of Amazon Piper species and their cytotoxic,
antifungal, antioxidant and anticholinesterase activities. Industrial Crops and Products (Print), v. 58,
p. 55-60, 2014.
94. SILVA, K. C.; BAUMGRATZ, J. F. A.; NUNES-FREITAS, A. F. Melastomataceae in a continental
Atlantic Forest island from southeastern Brazil.. Phytotaxa, v. 183, p. 61-92, 2014.
95. SILVA, M. C. C.; DE PAULA, C. A.A.; FERREIRA, J. G. ; PAREDES-GAMERO, E. J. ; VAZ,
A.M.S.F.; SAMPAIO, M.U. ; CORREIA, M. T S. ; OLIVA, M. L. V. Bauhinia forficata lectin (BfL)
induces cell death and inhibits integrin-mediated adhesion on MCF7 human breast cancer cells.
Biochimica et Biophysica Acta. G, General Subjects (Print), v. 1840, p. 2262-2271, 2014.
96. TAVARES, A. C. C.; LOBATO, R. C. ; COSTA, D. P. . Bryophyte flora in upland forests at different
successional stages and in the various strata of host trees in northeastern Pará, Brazil. Acta Botanica
Brasílica, v. 28, p. 46-58, 2014.
97. TEMPONI, L. G. ; COELHO, M. A. N. . Two news species of Anthurium (Araceae) endemic tp Rio de
Janeiro state, Brazil. Phytotaxa, v. 188, p. 162-168, 2014.
98. VILLAS-BÔAS, A. B.; TÂMEGA, F.T.S.; ANDRADE, M.; COUTINHO, R.; FIGUEIREDO, M.
Experimental Effects of Sediment Burial and Light Attenuation on Two Coralline Algae of a Deep
Water Rhodolith Bed in Rio de Janeiro, Brazil. Cryptogamie. Algologie, v. 35, p. 67-76, 2014.
99. WOLOWSKI, M.; ASHMAN, T-L. ; FREITAS, L. . Meta-Analysis of Pollen Limitation Reveals the
Relevance of Pollination Generalization in the Atlantic Forest of Brazil. Plos One, v. 9, p. e89498, 2014.
Livros publicados/organizados ou edições
1. BEDIAGA, B. Marcado pela própria natureza: Imperial Instituto Fluminense de Agricultura 1860 a 1890. 1. ed. Rio de Janeiro: Faperj / FGV, 2014.
2. LOYOLA, R.; MACHADO, N.; VILA NOVA, D. MARTINS,E.; MARTINELLI, G. Áreas
Prioritárias para Conservação e Uso Sustentável da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção.
Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro/CNCFlora, 2014.
3. MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro Vermelho da Flora do
Brasil: plantas raras do cerrado. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio; Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro/CNCFlora;, 2014.
4. MARTINS, E.M.; FERNANDES, F.M.; MAURENZA, D.; POUGY, N.; LOYOLA, R.;
MARTINELLI, G. Plano de Ação Nacional (PAN) para Conservação do Faveiro-de-Wilson:
(Dimorphandra wilsonii Rizzini). Rio de Janeiro : Andrea Jakobsson Estúdio : Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2014.
5. QUINET, A.; MURU, A. M. M. I. (Org.). Una Isi Kayawa: Livro da Cura do Povo Huni Kuin do
Rio Jordão. 1. ed. Rio de Janeiro: Dantes, 2014.

Capítulos de livros publicados
1. BOVINI, M. G. ; NEGRAO, R. ; SANTOS FILHO, L. A. F. . Solanaceae. In: MARTINELLI, G.;
MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado.
1ed.Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson, 2014, v. 1, p. 245-247
2. COELHO, M. A. N. Araceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.).
Livro vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1ed.Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson,
2014, v. , p. 62-64.
3. FONSECA KRUEL, V.S. The Ethnobotany Collection Botanical Garden Research Institute of Rio
de Janeiro. In: Jan Salick; Katie Konchar; Mark Nesbitt. (Org.). Curating Biocultural Collections:
A Handbook, 2014, v. 1, p. 276-277.
4. FREITAS, L.; VIZENTIN-BUGONI, J. ; WOLOWSKI, M.; SOUZA, J. M. T.; VARASSIN, I. G.
Polinização e estrutura de comunidades. In: André Rodrigo Rech; Kayna Agostini; Paulo Eugênio
Oliveira; Isabel Cristina Machado. (Org.). Biologia da polinização. 1.ed.Rio de Janeiro: Editora
Projeto Cultural, 2014, v. 01, p. 483-518.
5. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; KLEIN, V. L. G. ; NEGRAO, R. ; SANTOS FILHO, L. ;
NOVAES, L. . Cucurbitaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.).
Livro vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea
Jakobsson, 2014, v. 1, p. 95-96.
6. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; LIRIO, E. J. ; NEGRAO, R. ; KUTSCHENKO, D. ;
MORAES, L. ; NOVAES, L. Monimiaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS
FILHO, L. (Org.). Livro vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro:
Estudio Andrea Jakobsson, 2014, v. 1, p. 199-200.
7. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; NEGRAO, R. ; HERING, R. ; AMARO, R. ; SERRANO,
T. . Gentianaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro
vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea Jakobsson,
2014, v. 1, p. 141-145.
8. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; NEGRAO, R. ; HERING, R. L. O. ; NOVAES, L.
Loranthaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro vermelho
da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea Jakobsson, 2014, v. 1, p.
156-159.
9. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; NEGRAO, R. ; KUTSCHENKO, D. ; MORAES, L. ;
SERRANO, T. . Chrysobalanaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L.
(Org.). Livro vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea
Jakobsson, 2014, v. 1, p. 86-87.
10. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; NEGRAO, R. ; SANTOS FILHO, L. ; SERRANO, T. .
Bignoniaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro vermelho
da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea Jakobsson, 2014, v. 1, p.
78-79.
11. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; NEGRAO, R. ; SANTOS FILHO, L. ; SERRANO, T. .
Orobanchaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro
vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea Jakobsson,
2014, v. 1, p. 213-214.
12. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; NEGRAO, R. ; SANTOS FILHO, L. ; SERRANO, T. .
Plantaginaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro
vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea Jakobsson,
2014, v. 1, p. 218-219.

13. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; NEGRAO, R. ; SANTOS FILHO, L. ; SERRANO, T. .
Polygonaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro vermelho
da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea Jakobsson, 2014, v. 1, p.
234-235.
14. GUIMARÃES, E. F. ; QUEIROZ, G. A. ; NEGRAO, R. ; SANTOS FILHO, L. ; HERING, R. L. O.
; NOVAES, L. . Scrophulariaceae. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L.
(Org.). Livro vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Estudio Andrea
Jakobsson, 2014, v. 1, p. 243-244
15. GUIMARÃES, E. F. Piperaceae. In: KAEHLER, M.; GOLDENBERG, R.; LABIAK, P.H.; RIBAS,
OSMAR DOS SANTOS; VIEIRA, A.O.S.; HATSCHBACH, G.G. (Org.). Plantas Vasculares do
Paraná. 1ed. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2014, v. 1, p. 159-160.
16. MART I NE L L I , G.; MORAE S , L. ;, MOULTON, L.; SANTOS F I L H O, L.; NEG RÃO, R. ;
AVANC I N I , R.; AMARO, R.; MES S I NA, T. Avaliações de risco de extinção das plantas raras
do Cerrado: resultados, desafios e perspectivas. In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS
FILHO, L. (Org.). Livro vermelho da flora do Brasil : plantas raras do Cerrado. 1ed. Rio de
Janeiro: Andrea Jakobsson Studio; Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro/
CNCFlora, 2014, p. 25-41.
17. MORIM, M. P.; BARROS, M. J. ; SOUZA, E. R.; GARCIA, F.C. P.; SILVA, M. C. R.; IGANCI, J.
R. V.; KOEHNEN, E. ; RIBAS, O. S.; FERNANDES, J. M. Fabaceae. Mimosoideae. In:
KAEHLER, M.; GOLDENBERG, R.; LABIAK, P.H.; RIBAS, OSMAR DOS SANTOS; VIEIRA,
A.O.S.; HATSCHBACH, G.G. (Org.). Plantas vasculares do Paraná. 1ed. Curitiba: Universidade
Federal do Paraná, 2014, p. 119-121.
18. QUINET, A.; NEGRAO, R.; HERING, R.; SERRANO, T. Aquifoliaceae. In: MARTINELLI, G.;
MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro vermelho da flora do Brasil :- plantas raras do
Cerrado. 1ed. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Studio; Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro/ CNCFlora , 2014, p. 60-61.
19. SANTOS-FILHO, L. A. F. ; BAUMGRATZ, J. F. A. ; NEGRAO, R. ; NOVAES, L. .
Melastomataceae. In: In: MARTINELLI, G.; MESSINA, T.; SANTOS FILHO, L. (Org.). Livro
vermelho da flora do Brasil: plantas do cerrado. 1.ed.Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson & Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2014, v. 1, p. 180-198.1.3. PROJETOS
CIENTÍFICOS EM EXECUÇÃO NA DIPEQ

1.3. PROJETOS CIENTÍFICOS EM EXECUÇÃO NA DIPEQ
A diversidade de temas de pesquisa é refletida pela agenda de projetos que atualmente são
executados nesta Diretoria (Tabela 2), a maior parte deles com financiamento externo, obtido em
editais competitivos de agências de fomento como CNPq, FINEP e FAPERJ. Outros projetos são
executados também com recursos obtidos a partir de parcerias com o setor privado.
Tabela 2 – Carteira de projetos em execução na Diretoria de Pesquisas Científicas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
em 2013.
TITULO DO PROJETO
Livro Vivo das Plantas Medicinais do Povo Huni Kuin
Processos de regeneração via semente em uma formação
arbustiva aberta de restinga de Arraial do Cabo - RJ

COORDENADOR

ORGÃO FINANCIADOR

Alexandre Quinet

CI / Fundação Naciona de
Artes / JBRJ

Antonio Carlos Silva
de Andrade

CNPq

Regeneração “via semente” na APA de Massambaba –
Arraial do Cabo – RJ.

Antonio Carlos Silva
de Andrade

CNPq

Etnobotânica e processos de domesticação de ora-pronobis (Pereskia aculeata Mill., Cactaceae) no Sudeste do
Brasil: conservação de variedades e conhecimento local
associado

Ariane Luna Peixoto

CNPq

Existe herança epigenética na natureza? Avaliação das
alterações epigenéticas em populações naturais de mangue
da espécie Laguncularia racemosa

Catarina da Fonseca
Lira de Medeiros

FAPERJ

Apoio à infra-estrutura do Laminário Didático-Científico
do Laboratório de Botânica Estrutural do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Cecilia Gonçalves
Costa

FAPERJ

COORDENADOR

ORGÃO FINANCIADOR

Anatomia Vegetal e diversidade biológica da Floresta
Atlantica: uma abordagem de atributos funcionais do
xilema

Claudia Franca Barros

CNPq

Pesquisas em longo prazo e monitoramento da diversidade
biológica no Estado do Rio de Janeiro. PPBio - Rede Mata
Atlântica.

Claudia Franca Barros

CNPq

Claudine Massi
Mynssen

FAPERJ

Filogeografia de Jamesoniella rubricaulis (Nees) Grolle
(Jamesoniellaceae, Marchantiophyta): uma espécie de
distribuição disjunta entre as elevadas montanhas

Denise Pinheiro da
Costa

FAPERJ

Reconstrução paleoecológica e paleoclimática da
plataforma continental de Abrolhos

Gilberto Menezes
Amado Filho

CNPq

Management Effects on Marine Functional Diversity: A
Global Study

Gilberto Menezes
Amado Filho

CNPq

Caracterização de formações coralíneas da zona
mesofótica da plataforma continental brasileira e vias de
síntese e produção de metabólitos em macroalgas marinhas

Gilberto Menezes
Amado Filho

FAPERJ

Fortalecimento das linhas de pesquisa em Biodiversidade,
Bioquímica e Biologia Molecular de Algas no PPG em
Botânica da ENBT

Gilberto Menezes
Amado Filho

MCT/CNPq/MEC/CAPES

Estudos dos Processos Oceanográficos Integrados da
Plataforma ao Talude (INCT-PRO-OCEANO)

Gilberto Menezes
Amado Filho

CNPq

PELD Abrolhos: Monitoramento do maior Complexo
Coralíneo do Atlântico Sul

Gilberto Menezes
Amado Filho

CNPq

Papel dos organismos construtores na estruturação e
manutenção dos Recifes Coralíneos e Bancos de Rodolitos
da Plataforma de Abrolhos

Gilberto Menezes
Amado Filho

CNPq

Recifes Mesofóticos da Cadeia Vitória-Trindade:
Caracterização das comunidades marinhas e do estado de
saúde recifal

Gilberto Menezes
Amado Filho

CNPq

COORDENADOR

ORGÃO FINANCIADOR

João Marcelo
Alvarenga Braga

FAPERJ

Jose Fernando

FAPERJ

TITULO DO PROJETO

Diplazium Sw. (Athyriaceae) : Biologia e Sistemática

TITULO DO PROJETO
Monitorameto de Florestas Restauradas em Áreas Urbanas
no Rio de Janeiro: da Ecologia as Questões Sociais
Modernização do Acervo Bibliográfico do Jardim

Botânico do Rio de Janeiro: apoio às linhas de pesquisas
em Bioquímica, Genética e Biologia Celular

Andrade Baumgratz

Estudos taxonômicos, florísticos e filogenéticos em
Orchidaceae, uma família megadiversa na flora fluminense

Jose Fernando
Andrade Baumgratz

FAPERJ

Evolução dos Mecanismos Moleculares no
Desenvolvimento do Tegumento nas Asteríadeas

Karen Lúcia Gama De
Toni

FAPERJ

Sistemática e Conservação de Bromeliaceae

Karen Lúcia Gama De
Toni

FAPERJ

Interações planta-polinizador em espécies de dossel de
Mata Atlântica

Leandro Freitas

FAPERJ

Rede em epífitas de Mata Atlântica: sistemática, ecologia e
conservação

Leandro Freitas

CAPES-PNADB

Botânica - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014

Leandro Freitas

CNPq

Efeitos de mudanças climáticas em grupos funcionais
marinhos com ênfase na biomineralização, na ecologia
química e na produção de ficocolóides

Leonardo Tavares
Salgado

FAPERJ

Elucidação de diferentes estratégias de defesa química
contra a incrustação em macroalgas marinhas

Leonardo Tavares
Salgado

CNPq

Investigação do processo de bioconstrução no megahabitat
recifal da plataforma continental dos Abrolhos

Leonardo Tavares
Salgado

FAPERJ

Respostas fisiológicas e celulares de macroalgas e corais à
acidificação da água do mar

Leonardo Tavares
Salgado

FAPERJ

Estruturas Secretoras na Familia Primulaceae do Brasil

Maria de Fátima
Freitas

FAPERJ

Genética da conservação de espécies de jequitibás
(Cariniana spp., Lecythidaceae) ameaçadas de extinção

Maristerra Rodrigues
Lemes

FAPERJ

Estruturação de comunidades de Angiospermas de campos
de altitude no Maciço do Caparaó - Ecologia MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 -FaixaB atéR$ 60.000,00

Marinez Ferreira de
Siqueira

CNPq

TITULO DO PROJETO

COORDENADOR

ORGÃO FINANCIADOR

Subsídios para o controle e erradicação do capim-colonião
(Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon &
S.W.L.Jacobs) no Monumento Natural (MoNa) das ILHAS
CAGARRAS, Rio de Janeiro, RJ

Massimo Giuseppe
Bovini

Instituto Mar Adentro

Requerimentos nutricionais e hídricos de espécies e
procêdencias pedoclimáticas da Mata Atlântica fluminense

Massimo Giuseppe
Bovini

FAPERJ

Integração de Sistemas: tratamento, qualificação e
compartilhamento de dados sobre biodiversidade

Rafaela Campostrini
Forzza

PNUMA / GEF

Diversidade genética e química de grupos de plantas de
interesse conservacionista no estado do Rio de Janeiro

Rafaela Campostrini
Forzza

FAPERJ

Delimitação do complexo de taxons Reófitos de Dyckia
(Pitcairnioideae - Bromeliaceae) com uso da morfometria e
marcadores moleculares

Rafaela Campostrini
Forzza

CNPq

Filogenia de Bromelia L. (Bromeliaceae – Bromelioideae)
e sistemática das espécies de Cerrado

Rafaela Campostrini
Forzza

FAPERJ

Estudos Taxonômicos e Filogenéticos em Pitcairnioideae
(Bromeliaceae)

Rafaela Campostrini
Forzza

CNPQ

Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário Virtual

Rafaela Campostrini

CNPq e NATURA

para o Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira REFLORA

Forzza

Conhecimento e conservação da Flora Brasileira: os
futuros desafios das coleções biológicas do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro

Rafaela Campostrini
Forzza

CNPq

Lista de Espécies da Flora do Brasil online

Rafaela Campostrini
Forzza

CNPq e MMA

Cultivo de macroalgas nativas: alternativas sustentáveis
para o incremento da maricultura no estado do Rio de
Janeiro

Renata Perpetuo Reis

FAPERJ

Incremento da algicultura brasileira: Fontes alternativas de
uso e melhoramento produtivo

Renata Perpetuo Reis

CNPq

TITULO DO PROJETO

COORDENADOR

ORGÃO FINANCIADOR

Modernização e ampliação da Rede Laboratorial do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro para conhecimento e
conservação da diversidade florística brasileira

Rogério Gribel

MCTI/FINEP

Filogeografia e estrutura genética de populações de
espécies da flora do Rio de Janeiro: subsídios para a
conservação

Rogério Gribel

FAPERJ

Toby Pennington e
Haroldo Cavalcante de
Lima

NERC, CNPq/PPBio

Evolução de nicho em árvores da América do Sul e suas
consequências - Brasil

2. ASSESSORIA DA REDE LABORATORIAL

Responsável: Dr. Leonardo Tavares Salgado

2.1. REDE LABORATORIAL
A Rede Laboratorial-DIPEQ-IPJBRJ é composta por 6 laboratórios (Algas, Biologia Molecular,
Bioquímica, Botânica Estrutural, Fungos e Sementes), cujo gerenciamento é regido pela Portaria
JBRJ 081/2012. Os Comitês Gestores dos Laboratórios são coordenados pelo Assessor Técnico
responsável pela Rede Laboratorial, subordinado ao Diretor de Pesquisas. Atualmente, os Comitês
Gestores da Rede Laboratorial são compostos, ao todo, por 14 pesquisadores. Estão vinculados a
Rede Laboratorial 7 técnicos de nível médio, sendo 1 técnica dedicada as atividades de compra e
biossegurança de toda a Rede Laboratorial.
2.2. O USO DA REDE LABORATORIAL E O SUPORTE ÀS PESQUISAS NO JBRJ
Ao final de 2014, a Rede está envolvida no apoio à execução de aproximadamente 90 projetos de
pesquisa (de pesquisadores, pós-Doutores e alunos de PPG/IC). É utilizada por alunos da ENBT e do
PIBIC/JBRJ, mas também por alunos e pesquisadores de outras instituições (UFF, UFRJ, UFRRJ,
UNIRIO, UENF, UFES, UFMG, UFRGS, dentre outras). Dentre os projetos de alunos de pósgraduação e de iniciação científica, 45 são majoritariamente desenvolvidos na Rede Laboratorial,
sendo: 25 dissertações de Mestrado, 20 teses de Doutorado (da ENBT) e 18 projetos do PIBIC/JBRJ.
As teses, dissertações e monografias geradas com o auxílio da Rede Laboratorial são
majoritariamente de alunos da ENBT e do PIBIC/JBRJ, mas alunos de outras instituições também
tiveram seus trabalhos suportados pela Rede, como do Museu Nacional UFRJ, Instituto de Botânica

de São Paulo, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Instituto de Ciências Biomédicas UFRJ,
Ciências Florestais da UFRRJ, UENF, Instituto de Biologia UFRJ e outras.

2.3. MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE LABORATORIAL
A Rede Laboratorial vem sendo modernizada e mantida com recursos diversos, sendo que durante o
ano de 2014 contou com o apoio de 35 projetos de pesquisa liderados por pesquisadores da DIPEQ
(CNPq - 13; FAPERJ - 16; CAPES - 2; BrasOil - 1; Vale - 1; GEF – 1; FINEP - 1), somando
aproximadamente R$ 500.000 de investimentos em 2014. Recursos institucionais também foram
aplicados, apoiando a aquisição de insumos e de equipamentos (aproximadamente R$ 90.000 em
equipamentos).
Dentre os equipamentos recebidos em 2014 pela Rede Laboratorial, os principais foram: I)
espectrômetro portátil e contador de partículas (para experimentos de biologia reprodutiva); II)
pistola de transfecção transiente (para induzir a expressão de proteínas fluorescentes em plantas,
algas e fungos, em estudos de biologia celular e molecular) (Fig. 6); III) estação de processamento de
imagens com mesa de digitalização de 22”; e IV) shaker (agitador orbital) com controle de
temperatura. Foram licitados em 2014 os seguintes equipamentos: Radiômetro/Fotômetro de leitura
direta, serra metalográfica, cuba de eletroforese para proteínas, cuba de eletroforese para açúcares,
fonte de eletroforese de proteínas/açucares, banho de aquecimento, capela de exaustão de gases,
termobloco e afiador automático de navalhas.

Figura 6 – Sistema de transfecção transiente Helios Gene Gun BioRad™ para transformação de tecidos e culturas celulares (imagem
obtida de http://physics.ucsd.edu).

No que concerne às instalações físicas da Rede, foram atendidas em 2014 as solicitações junto a
FINEP referentes ao Edital CT Infra para a expansão da Rede Laboratorial e, ao final de 2014, a
etapa de elaboração do projeto executivo de arquitetura está em andamento.
As instalações físicas da Rede Laboratorial vêm sofrendo constantes melhoramentos e no ano de
2014 foi realizada uma extensa reforma na Câmara de Cultivo do Laboratório de Algas (aprox. R$
100.000,00 oriundos de projetos de pesquisa FAPERJ e CNPq), onde foram instalados novos
sistemas elétricos e hidráulicos e, principalmente, um sistema avançado de iluminação (em LED
RGB) simulando variações complexas na luminosidade diária e noturna (lunar) e um sistema de
controle de atmosferas de CO2, para simulações de mudanças climáticas globais e acidificação dos
oceanos (Fig. 7). Da mesma forma, o Laboratório de Bioquímica de Algas e Plantas (LABAP)
também sofreu melhorias no ano de 2014, com a instalação de novas bancadas com armários e
instalações hidráulicas, as quais não contava anteriormente (Fig. 8).

Figura 7 – Laboratório de cultivo do LA/JBRJ. A- Sistemas de simulação atmosférica do CO2 (quatro atmosferas diferenciadas e
isoladas); B – Sistema de simulação com iluminação em LED RGB (red, green, blue).

Figura 8 – Laboratório de Bioquímica de Algas e Plantas (LABAP) do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
reformado e com novos armários e novas bancadas e instalações hidráulicas.

2.4. MÉTRICAS E DESEMPENHO DAS UNIDADES DA REDE LABORATORIAL
Como mencionado anteriormente, a Rede Laboratorial-DIPEQ-IPJBRJ é composta por 6 laboratórios
(Algas, Biologia Molecular, Bioquímica, Botânica Estrutural, Fungos e Sementes). Neste sentido,
encontram-se listadas abaixo tabelas com as informações correspondentes, para cada laboratório,
sobre: 1) usuários de cada unidade em 2014 (se pesquisadores externos ou internos, pós-docs e
alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica e iniciação científica júnior); 2) alunos egressos
em 2014 (se alunos de doutorado, mestrado ou iniciação científica); 3) projetos de apoio à pesquisa
que subsidiaram as atividades de cada laboratório (se CNPq, FAPERJ, CAPES, FINEP, VALE,
BrasOil, INCT, GEF, IOC-BNDES ou Sete Ondas); e, 4) produção científica de cada laboratório
(número de artigos, teses, dissertações, monografias e resumos em congresso).

Tabela 3 – Usuários dos laboratórios da Rede Laboratorial DIPEQ em 2014. LA: Laboratório de Algas; LABAP: Laboratório de
Bioquímica de Algas e Plantas; LBE: Laboratório de Botânica Estrutural; LBM: Laboratório de Biologia Molecular; LM:
Laboratório de Micologia; e LS: Laboratório de Sementes.

USUÁRIOS EM 2014

LA

LABAP

LBE

LBM

LM

LS

Pesquisadores JBRJ

6

7

15

15

6

7

Pesquisadores externos

13

8

5

18

N.I.

N.I.

Pós-docs

4

2

3

1

0

0

Alunos Dr.

3

2

15

6

1

3

Alunos MsC.

6

2

9

4

2

12

Alunos IC

6

5

12

3

1

3

Alunos IC Jr

2

2

3

0

0

0

TOTAL

40

28

62

47

10

25

Tabela 4 – Alunos egressos da Rede Laboratorial DIPEQ em 2014. LA: Laboratório de Algas; LABAP: Laboratório de Bioquímica
de Algas e Plantas; LBE: Laboratório de Botânica Estrutural; LBM: Laboratório de Biologia Molecular; LM: Laboratório de
Micologia; e LS: Laboratório de Sementes.

EGRESSOS EM 2014
Alunos Dr.biblio
Alunos MsC.
EGRESSOS EM 2014
Alunos IC
TOTAL

LA
4
4
LA
1
5

LABAP
2
1
LABAP
1
4

LBE
0
2
LBE
1
3

LBM
2
3
LBM
1
6

LM
2
0
LM
0
2

LS
1
4
LS
1
6

Tabela 5 – Projetos de pesquisa que apoiaram as atividades das unidades da Rede Laboratorial DIPEQ em 2014. LA:
Laboratório de Algas; LABAP: Laboratório de Bioquímica de Algas e Plantas; LBE: Laboratório de Botânica
Estrutural; LBM: Laboratório de Biologia Molecular; LM: Laboratório de Micologia; e LS: Laboratório de Sementes.
PROJETOS DE APOIO À PESQUISA
LA
LABAP
LBE
LBM
LM
LS
CNPq
7
2
2
6
FAPERJ
5
4
4
5
2
CAPES
3
1
2
1
FINEP
1
1
1
1
1
1
INCT
1
1
ANP-BrasOil
1
1
VALE
1
GEF
1
IOC-BNDES
1
Sete Ondas
1
TOTAL
19
10
8
15
3
3
Tabela 6 – Produção científica oriunda das atividades e projetos de pesquisa executados nas unidades da Rede
Laboratorial DIPEQ em 2014. LA: Laboratório de Algas; LABAP: Laboratório de Bioquímica de Algas e Plantas;
LBE: Laboratório de Botânica Estrutural; LBM: Laboratório de Biologia Molecular; LM: Laboratório de Micologia; e
LS: Laboratório de Sementes.
TIPO DE PRODUÇÃO
LA
LABAP
LBE
LBM
LM
LS
ARTIGOS
14
5
14
1
2
3
TESES
4
2
3
2
2
1
DISSERTAÇÕES
3
1
2
3
0
3
TCCs-Graduação
1
1
0
0
0
2
Resumos em congressos
N.I.
N.I.
N.I.
4
N.I.
N.I.
TOTAL
22
9
19
10
4
9

2.5. MELHORIA DA CAPACIDADE E DO DESEMPENHO DA REDE LABORATORIAL
Dentre as ações planejadas e que são demandas da Rede Laboratorial, destaca-se a necessidade de: I)

Contratação de novos técnicos/pesquisadores para atuação/expansão da Rede; II) Construção de uma
unidade de armazenamento de insumos laboratoriais; III) Melhoria no sistema de recolhimento e
esgotamento de resíduos laboratoriais; IV) Criação de novos laboratórios; V) Estabelecimento de
contratos anuais para a manutenção de grandes equipamentos, a fim de agilizar os processos de
reparos que forem necessários; VI) Criação de um curso de Biossegurança frequente para o
treinamento de todos os usuários da Rede, atuais e futuros; VII) Elaboração de um sistema de
gerenciamento de insumos laboratoriais para a estocagem segura e para a racionalização das
compras de insumos; VIII) Predefinição do orçamento anual destinado as atividades da Rede
Laboratorial e reserva dos recursos orçamentários para tal, a fim de diminuir a chance de cortes que
comprometem as atividades da pesquisa nesta rede; e, IX) Elaboração um cronograma de atividades
para 2015, com o envolvimento dos coordenadores dos laboratórios e distribuição de atribuições.

3. COLEÇÕES BIOLÓGICAS
Responsável: Dra. Rafaela Campostrini Forzza

3.1. BANCO DE SEMENTES (Antônio Carlos Silva de Andrade)
No ano de 2014 a equipe do Banco de Sementes registrou 590 acessos provenientes de 230 espécies.
As coletas foram realizadas no Arboreto e na vegetação do entorno do JBRJ, bem como em
logradouros públicos e Unidades de Conservação, onde essa equipe desenvolve atividades de
pesquisa e de rotina.
A partir do projeto “Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira: os futuros desafios das
coleções biológicas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro”, coordenado pela Assessoria de Coleções
e com a participação da Curadoria do Banco de Sementes, foram disponibilizadas informações para
consulta pública no sítio do JABOT (http://aplicacoes.jbrj.gov.br/jabot/v2/consulta.php) sobre os
acessos de sementes conservados no Banco de Sementes do JBRJ. No momento, os dados do Banco
de Sementes estão sendo transferidos paulatinamente do programa Brahms para o sítio do JABOT.
O Banco de Sementes manteve interações com as equipes do Laboratório Social, Coleções Vivas,
Horto e Plantas Medicinais (JBRJ), onde cabe destacar que (i) foram coletadas na coleção de Plantas
Medicinais sementes de 19 espécies para a sua conservação e intercâmbio e (ii) foram repassados 90
lotes de sementes ao Horto Florestal do JBRJ. Informamos que através da coleta de sementes fora do
Arboreto, o Horto Florestal do JBRJ vem recebendo sementes de espécies nativas com qualidade
diferenciada, pois são coletadas em áreas naturais e de no mínimo 10 matrizes porta sementes.
Registramos em 2014 oito visitas técnicas envolvendo instituições de ensino (médio e superior) e
centros de pesquisa (EMBRAPA). Das interações com outras instituições merece destaque o
treinamento realizado pela Doutora Márcia Bacelar, responsável pelo Banco de Sementes da
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH), na última semana de maio de 2014. A referida
pesquisadora recebeu treinamento técnico em diferentes etapas de manejo de banco de sementes,
principalmente as de definição do ponto de secagem e cálculo de viabilidade de sementes durante o
armazenamento. O Banco de Sementes recebeu também as visitas técnicas do pesquisador Mike
Maunder (Florida International University) e do Diretor Técnico do Jardim Botânico de Inhotim, Sr.
Lucas Sigefredo. Com o objetivo de implantar um laboratório e um banco de sementes no Jardim
Botânico de Inhotim, o Sr. Sigefredo solicitou visita técnica para conhecer o Banco de Sementes do
JBRJ e obter informações sobre planejamento de espaços e manejo de banco de sementes de espécies
nativas e exóticas.

A equipe do Laboratório de Sementes manteve a parceria no treinamento e geração de conhecimento
sobre coleta, beneficiamento e conservação de sementes de espécies da restinga, junto às equipes
técnicas de instituições municipais e federais (Secretaria de Ambiente de Arraial do Cabo – RJ e
IFRJ) da região dos Lagos (Arraial do Cabo - RJ). Desta parceria manteremos em 2015 nossa
participação no Programa de ensino e extensão "Mulheres Mil", que sob a coordenação do IFRJ, irá
oferecer o segundo curso de capacitação (extensão) de "Produção de Mudas da Restinga" a 30
mulheres de pescadores. Parte das sementes coletadas durante a execução deste curso será
conservada no Banco de Sementes do JBRJ.
Após a divulgação do "Index Seminum - 2014”, publicação que cataloga as espécies cujas sementes
estão disponíveis para intercâmbio com instituições brasileiras, o Banco de Sementes recebeu
solicitação de intercâmbio de 11 instituições de pesquisa e ensino, principalmente de espécies
nativas. O Banco de Sementes foi responsável também pela solicitação de 19 doações de sementes de
aproximadamente 30 espécies medicinais com jardins botânicos europeus. Na ocasião recebemos 30
"Index Seminum" de jardins botânicos estrangeiros e que estão à disposição para consulta e
solicitação de intercâmbio.
3.2. COLEÇÃO DE ETNOBOTÂNICA (Viviane Stern da Fonseca-Kruel)
A organização do acervo da Coleção Etnobotânica foi realizada através de técnicas museológicas. A
base de dados referente a Coleção Etnobotânica (RBetno) foi organizada e analisada em planilha
eletrônica, com gráficos de estatística descritiva sobre o acervo. Salienta-se que como estes dados são
sensíveis, a disponibilização, tal planilha será incluída no JABOT com ressalva para “chaveamento”
de alguns campos de dados sensíveis, como o detalhamento de uso e etc.
Com objetivo de avaliar a representatividade de material etnobotânico proveniente do Brasil nas
coleções de Botânica Econômica de Kew Gardens e Field Museum, foi feito um levantamento, via
web, de materiais que fazem parte do acervo destas coleções e são provenientes do Brasil. Este
levantamento foi realizado através de websites http://apps.kew.org/ecbot/search e
http://emuweb.fieldmuseum.org/botany/search_eb.php para as coleções de Kew Gardens e Field
Museum, respectivamente. Foi utilizada a palavra-chave “Brazil” no campo de busca, e foram
anotadas em planilha eletrônica as informações referentes aos materiais provenientes do Brasil. Estes
dados foram analisados através de gráficos de estatística descritiva sobre estes acervos.
A primeira etapa deste projeto, referente à Coleção Etnobotânica, foi a elaboração de um documento
intitulado - Política da Coleção Etnobotânica (RBetno). Este documento define as normas e diretrizes
para consulta, assim como protocolo para inclusão de material ao acervo da coleção, levando em
consideração as normas estabelecidas pela CDB e Lei sobre Acesso a Recursos Genéticos.
A segunda etapa consistiu em elaborar documentação para solicitar autorização e reconhecimento
desta coleção perante o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Salienta-se
que esta autorização foi feita ao IPHAN, por se tratar de uma coleção que possui informações
associadas ao conhecimento tradicional e/ou local, relacionado ao material vegetal depositado. Com
isso, em 24 de agosto de 2013 a documentação da RBetno foi devidamente enviada pela Presidência
do JBRJ e em seguida ao IPHAN (Superintendência/IPHAN/RJ com o número de protocolo
01500.003651/2013.14). Entretanto até o momento o IPHAN não enviou a referida autorização. Em
recente contato com este órgão (em abril de 2014), para pedidos de esclarecimentos, o IPHAN
informou que esta solicitação de autorização fosse reenviada ao Ministério do Meio AmbienteDepartamento de Patrimônio Genético.

Foi realizada a elaboração e catalogação dos dados do acervo da Coleção Etnobotânica em planilha
eletrônica. A inclusão de material seguiu a ordem de entrada do material no acervo. Cada material
possui um número de acesso. Através do número de acesso pode se obter informações como: nome(s)
científico(s) e vernacular(es), procedência, doador, data de doação, coletor e data de coleta (quando
possível), uso, uso específico e detalhado, parte usada e observações. Este acervo foi organizado, de
acordo com as técnicas museológicas. Os materiais foram organizados por categorias de uso, cada
material possui um número de acesso e etiqueta com suas informações. Cabe destacar que o bolsista
incluiu cerca de 200 itens na referida Coleção, provenientes de diferentes regiões do Brasil (S, SE,
CO, NE, N) e do exterior. Após a organização do acervo, os armários e prateleiras da RBEtno foram
numerados e os materiais do acervo tiveram sua localização anotada na base de dados da Coleção
Etnobotânica.
Através de uma análise da base de dados da Coleção Etnobotânica foram obtidos os seguintes
resultados:
 A coleção possui 185 materiais no seu acervo;
 62,7% do material da Coleção Etnobotânica, identificado até o nível de espécie;
 As famílias botânicas com maior número de itens no acervo RBEtno foram: Arecaceae
(24,86%), Leguminosae (9,72%), Anacardiaceae (5,94%), Euphorbiaceae (4,32%) e
Bignoniaceae (3,78%), respectivamente;
 54,05% do acervo da Coleção Etnobotânica é proveniente da região Sudeste;
 Os usos de materiais mais observados foram: medicinal (38,9%) e uso cultural (34,59%),
respectivamente.

Foi iniciado o registro fotográfico dos materiais da Coleção Etnobotânica para a
confecção de um catálogo de imagens dos materiais do acervo da Coleção Etnobotânica
(RBEtno).

3.3. XILOTECA (Neusa Tamaio)
Em 2014 foram incluídas 29 novas lâminas e 59 novas amostras.

3.4. BANCO DE DNA (Luciana Franco)
Durante o ano de 2014 foi realizado um trabalho de limpeza e conferência de todos os registros do
Banco de DNA, por parte do bolsista do projeto CNPq/SiBBr. Este trabalho resultou na atualização
da base do banco no jabot, que conta atualmente com 5.776 registros online.

Figura 7 – Distribuição percentual atual das amostras do RBdna após a atualização dos dados.

Tabela 7 – Divisão atual das amostras do RBdna por famílias, amostras descartadas e amostras não
identificadas.
Acanthaceae

5

Loranthaceae

2

Alstromeriaceae

1

Lythraceae

3

Amaranthaceae

1

Malpighiaceae

7

Amaryllidaceae

51

Malvaceae

16

Anacardiaceae

1

Maranthaceae

3

Annonaceae

6

Marattiaceae

1

Apocynaceae

7

Marcgraviaceae

3

Araceae

48

Melastomataceae

23

Araliaceae

3

Meliaceae

4

Arecaceae

18

Menispermaceae

2

Asclepiadaceae

2

Monimiaceae

1

Aspleniaceae

4

Moraceae

2

Asteraceae

1

Myristicaceae

1

Athyriaceae

20

Myrsinaceae

4

Bignoniaceae

10

Myrtaceae

29

Blechnaceae

1

Nyctaginaceae

2

Bombacaceae

1

Ochnaceae

2

Boraginaceae

4

Orchidaceae

664

Bromeliaceae

839

Passifloraceae

8

Burmanniaceae

1

Phytolaccaceae

1

Burseraceae

4

Piperaceae

15

Cactaceae

36

Poaceae

18

Campanulaceae

2

Polygalaceae

8

Caricaceae

2

Polypodiaceae

10

Cecropiaceae

1

Celastraceae

2

Primulaceae

4

Chrysobalanaceae

7

Pteridaceae

3

Clusiaceae

4

Rhamnaceae

1

Combretaceae

5

Rubiaceae

43

Commelinaceae

3

Rutaceae

2

Compositae

1

Salicaceae

1

Connaraceae

2

Sapindaceae

5

Convolvulaceae

3

Sapotaceae

2

Costaceae

2

Schizaeaceae

1

Cyclanthaceae

6

Scrophulariaceae

1

Cyperaceae

6

Siparunaceae

5

Dicksoniaceae

1

Solanaceae

16

Dilleniaceae

2

Spagnaceae

1

Dioscoreaceae

3

Sterculiaceae

1

Droseraceae

1

Styracaceae

1

Dryopteridaceae

7

Tiliaceae

4

Ericaceae

2

Trigoniaceae

1

Eriocaulaceae

5

Turneraceae

1

Erythroxylaceae

2

Ulmaceae

1

Euphorbiaceae

15

Urticaceae

2

Flacourtiaceae

3

Velloziaceae

6

Gentianaceae

3

Verbenaceae

10

Gesneriaceae

3

Violaceae

5

Guttiferae

1

Vochysiaceae

4

Heliconiaceae

1

Xyridaceae

4

Hypericaceae

1

Iridaceae

5

Pontederiaceae

1

3.5. BANCO DE FUNGOS VIVOS (Anibal Carvalho)
A micoteca conta com mais de 250 amostras isoladas e preservadas em métodos de: repicagens
periódicas, castellani e liofilização. A coleção também conta com fotos das amostras em meio de
cultura AB (Agar batata) e preservada em estado desidratado. Destas amostras cerca 30 novos
castellanis foram feitos.
Após o termino das obras no herbário iniciou-se o processo de realocação e organização das exsicatas
nos novos armários, fazendo-se necessário uma reavaliação das amostras e inclusão de novos dados
em planilha já existente. O banco de dados da coleção de fungos esta tendo a necessidade de ser
revisto e atualizada, pois algumas informações foram modificadas como, por exemplo, trocas
nomenclaturas e mudanças taxonômicas. Até o momento cerca de 1700 exsicatas de liquens já se
encontram no banco de dados do laboratório de micologia.
Devido a muitas das amostras serem do século XIX e oriundo de países europeus, a identificação das
informações contidas nas exsicatas tornou-se uma barreira a ser ultrapassada. Para isso se faz
necessário uma maior atenção nos registros escritos que acompanham as amostras, alem da tradução
das informações e uma pesquisa detalha sobre local onde foi feita a coleta e o coletor da mesma.
3.6. HERBÁRIO (Rafaela Campostrini Forzza) - Números referentes a 2014














Informatização de novas amostras: 22.000 (amostras novas)
Amostras recebidas por empréstimo: 1.276
Amostras recebidas como doação: 11.703
Amostras enviadas como doação: 10.882
Amostras enviadas por empréstimo: 1.399
Novas amostras montadas, fotografas e incluídas no acervo: 20.000
Restauração de amostras antigas: 4.000
Declarações de fiel depositário: 87
Imagens capturadas: 155.000 de exsicatas
Alunos e pós e pesquisadores recebidos: 320
Alunos de escola para visitas guiadas: 242
Restauração das capas da coleção de typus nomenclaturais: 7.400 (Figura 1)
Confecção de etiquetas para as novas coleta do JBRJ: 7000

3.7. CARPOTECA
Em 2014, 57 novas amostras foram incluídas nesta coleção.

3.8. PROJETOS EM ANDAMENTO
CNPq/Natura – REFLORA – Resgate dos dados das coleções históricas do herbário P e K e

informatização e digitalização dos espécimes do RB. Valor 5 milhões.
CNPq-SiBBr - Edital coleções biológicas – projeto integrado de todas as coleções da DIPEQ. Valor
130 mil reais. Com este projeto pudemos trazer sete pesquisadores durante o ano de 2014 que
contribuíram substancialmente para a melhorias das identificações das coleções do herbário.
SiBBr/PNUMA – Projeto intitulado Contribuições do Jardim Botânico do Rio de Janeiro a
implementação do SiBBr. Valor financiado 1.5 milhões de dólares.

3.9. DIFICULDADES ENFRENTADAS EM 2014
Grande dificuldade com a compra de materiais básicos na rotina das coleções devido ao atraso nos
processos de licitação.
TI – falta de infraestrutura e pessoal necessário para cobrir todas as necessidades das coleções no que
diz respeito a armazenamento e disponibilização dos dados e imagens.

Figura 8 – Coleção de typus nomenclaturais completamente restaurada.

3.10. RELATÓRIO EM NÚMEROS (Elaborado por Luís Alexandre)
N.º de amostras por UF:
ESTADO

TOTAL

Rio de Janeiro

142045

Minas Gerais

67664

Bahia

48382

Espírito Santo

30337

São Paulo

28354

Amazonas

26479

Goiás

20728

Pará

20602

Paraná

18280

Santa Catarina

15004

Mato Grosso

13342

Distrito Federal

11743

Acre

8606

Pernambuco

7565

Rio Grande do Sul

6773

Rondônia

6447

Mato Grosso do Sul

5401

Ceará

3991

Piauí

3489

Paraíba

2990

Maranhão

2932

Roraima

2849

Amapá

2773

Tocantins

2360

Sergipe

1857

Alagoas

1541

Rio Grande do Norte

1226

Tabela 8 – n.º de amostras por unidade da Federação

Figura 9 – Distribuição por estados brasileiros

N.º de amostras com coordenadas: 178.869
Tabela 9 – Entrada na base por ano
ANO

ENTRADA

ACUMULADO

2005

153579

-

2006

151865

305444

2007

73898

379342

2008

29473

408815

2009

26212

435027

2010

22980

458007

2011

58177

516184

2012

63145

579329

2013

80459

659788

2014

88392

748180

Figura 10 – Total de entrada na base por ano

Tabela 10 – Total de amostras por unidade taxonômica

TOTAL DE AMOSTRAS POR UNIDADE TAXONÔMICA
Espécie

455311

Gênero

69517

Família

24788

Variedade

14116

Subespécie;3747

3747

Forma

594

Infraespécie

135

Subfamília

100

Variedade cultivada (cultivar)

39

Subgênero

1

Tribo

1

Tabela 11 – Total de amostras por tipo de coleção

POR TIPO DE COLEÇÃO
Arboreto

8602

Bromeliário

1996

Carpoteca

7425

Coleção etnobotânica

123

POR TIPO DE COLEÇÃO
DNA

5592

Fototeca

14001

Herbário

568122

Meio Líquido ou em Solução

1966

Plantas insetívoras

57

Sementes

2438

Viva

90

Xiloteca

10096

Cactário

17

Figura 11 – Total de amostras por tipo de coleção

4. ASSESSORIA DE PROJETOS DE PESQUISA
Responsável: Dra. Marinez Siqueira

Em 2014, foram iniciados 8 projetos e outros 40 encontram-se em andamento na DIPEQ.
Alguns dos principais projetos em execução com coordenação do JBRJ são:









Pesquisas em longo prazo e monitoramento da diversidade biológica no Estado do Rio de
Janeiro. PPBio - Rede Mata Atlântica
Reconstrução paleoecológica e paleoclimática da plataforma continental de Abrolhos
PELD Abrolhos: Monitoramento do maior Complexo Coralíneo do Atlântico Sul
Modernização do Acervo Bibliográfico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro: apoio às
linhas de pesquisas em Bioquímica, Genética e Biologia Celular
Rede em epífitas de Mata Atlântica: sistemática, ecologia e conservação
Efeitos de mudanças climáticas em grupos funcionais marinhos com ênfase na
biomineralização, na ecologia química e na produção de ficocolóides
Integração de Sistemas: tratamento, qualificação e compartilhamento de dados sobre
biodiversidade
Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário Virtual para o Conhecimento e Conservação
da Flora Brasileira - REFLORA

Tabela 12 – Projetos DIPEQ 2014: 48 projetos em andamento divididos por órgão de fomento.

RÓTULOS DE LINHA
CAPES-PNADB
CI / FUNDAÇÃO NACIONA DE ARTES / JBRJ

CONTAGEM DE ORGÃO FINANCIADOR
1
1

CNPQ
CNPQ E MMA
CNPQ E NATURA
FAPERJ
INSTITUTO MAR ADENTRO
MCT/CNPQ/MEC/CAPES

18
1
1
21
1
1

MCTI/FINEP
NERC, CNPQ/PPBIO
PNUMA / GEF

1
1
1

TOTAL GERAL

48

Tabela 13 – Projetos DIPEQ 2014: 48 projetos em andamento divididos por órgão de fomento.

RÓTULOS DE LINHA
CERRADO

CONTAGEM DE BIOMA
1

MARINHO
MATA ATLÂNTICA
MATA ATLÂNTICA E CERRADO
MATA ATLÂNTICA, AMAZÔNIA, CERRADO E CAATINGA
N/A
SEM INFORMAÇÃO

14
15
1
1
9
7

TOTAL GERAL

48

5. PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
5.1. PROJETO REFLORA (Rafaela Campostrini Forzza)
Atividades Desenvolvidas:
Obtenção de Dados para o Herbário Virtual REFLORA
- Repatriamento de Imagens do Herbário K – Royal Botanic Gardens, Kew
Até dezembro de 2014 foram enviadas 76.798 imagens por Kew para a transcrição de dados no
JBRJ (Figura 12). Além destas, também foram enviadas 23.146 imagens de tipos nomenclaturais
provenientes do projeto GPI e 9.091 imagens provenientes de outros projetos, já com os
metadados transcritos. Assim, foram repatriadas 109.035 imagens do RBGKew (arquivos TIFF
600dpi/200Mb), das quais 75.681 foram incluídas na base de dados do Herbário VirtualREFLORA.

Figura 12 – Digitalização dos espécimes em Kew (RBGKew).

- Repatriamento de Imagens do Herbário P – Muséum national d’histoire naturelle de Paris
Em março de 2013 o JBRJ recebeu o primeiro lote de imagens de Paris e, no mesmo mês foram
enviadas 20.043 imagens de tipos nomenclaturais provenientes do projeto GPI, já com os
metadados transcritos. A partir de junho, foram enviadas as primeiras imagens de Paris para
transcrição no JBRJ. Assim como os materiais provenientes de Kew, os dados transcritos de
materiais do herbário de Paris também passam por um processo de controle de qualidade com a
eventual correção de erros de digitação.
Devido às diferenças no processo de captura de imagens em Paris, todas as fotos repatriadas por este
herbário possuem 300dpi e estão em formato JPEG (Figura 13). Até dezembro de 2014 foram
enviadas 45.929 imagens para a transcrição de dados no JBRJ, 20.344 imagens de tipos
nomenclaturais. Além destas, foram repatriadas 10.274 imagens de briófitas, produto da visita de
pesquisadores brasileiros à coleção no âmbito do Projeto Reflora. Assim, foram repatriadas até 2014
76.547 imagens do Herbário P (coleções P e PC), das quais 48.933 já foram incluídas na base de
dados do Herbário Virtual-REFLORA.

Figura 13 – Digitalização dos espécimes em Paris (MNHN).

- Restauro e Digitalização de Coleções do Herbário RB
O trabalho de restauro e informatização do acervo do herbário RB, com bolsistas vinculados ao
Reflora, teve início em fevereiro de 2011 e, ao longo de 2014 foram informatizadas 40.622
exsicatas. Ainda durante o ano de 2014, o acervo físico do Herbário RB recebeu 25.284 novas
amostras, coletadas por pesquisadores da instituição ou doadas ao JBRJ (Figura 14). O acervo do RB
está em fase final de digitação, reunindo ao final desse ano 529.743 exsicatas que têm dados
textuais e imagens disponíveis na base de dados do JABOT e do Herbário Virtual-REFLORA.

Figura 14 – Novas amostras do RB coletadas em 2014 já disponíveis para consulta no Herbário
Virtual-REFLORA

Também é interessante ressaltar que ao longo de 2012 foram restaurados os exemplares das coleções
de Briófitas e de Líquens (ca. 11.000 exemplares), com a troca e padronização de seus envelopes e
acondicionamento em armários compactados. Após este processo de restauro, ainda em 2012, toda a
coleção de Briófitas foi informatizada e disponibilizada para consulta, enquanto que ao longo de
2014 seus exemplares (ca. 7.000) foram fotografados e também disponibilizados para consulta no
JABOT (Figura 15) e no Herbário Virtual-REFLORA. Além disso, também em 2014, foram
restaurados 13 volumes da coleção de Algas Históricas do Herbário RB. Esta coleção, intitulada
Algae aquae dulcis exsiccatae praecipue scandinavicae quas adjectis algis marinis chlorophyllaceis
et phycochromaceis, organizada por Veit Brecher Wittrock & Otto Nordstedt foi publicada entre

1877 e 1903, em Estocolmo, Suécia.
Dentre os grupos que compõem o acervo do RB, apenas as coleções de fungos e de líquens ainda não
estão disponíveis apra consulta no JABOT e no Herbário Virtual-Reflora. No momento, dois “submódulos” do RBd (RBd-Líquens e RBd-Fungos) estão sendo desenvolvidos pela equipe do Núcleo
de Computação da DIPEQ para que os espécimes sejam informatizados.
O processo de captura de imagens de exsicatas no JBRJ teve início em março de 2012 e, ao final de
2014, totalizou 571.898 fotos, que reúnem amostras de todas as Angiospermas, bem como das
Gimnospermas, Samambaias, Briófitas e Algas pertencentes ao acervo do RB. Ao longo deste
processo, foram fotografadas 137.569 exsicatas em 2012, 273.742 em 2013 e 160.595 exsicatas em
2014. Todas estas imagens estão disponíveis no JABOT e no Herbário Virtual-REFLORA.
Atualmente, o processo para a obtenção de imagens continua para novas amostras do RB, bem como
para todas as amostras coletadas no estado do Rio de Janeiro para o Inventário Florestal Nacional.
Além das imagens de exsicatas do RB, também estão sendo incluídas nas bases de dados do JABOT
e do Herbário Virtual-REFLORA imagens microscópicas do acervo da xiloteca do RB (Figura 16).
As imagens destas amostras de madeira são associadas à imagem da sua respectiva exsicata e cada
“voucher de madeira” é composto por quatro imagens: o corpo de prova, que é a imagem externa da
madeira e os cortes radial, longitudinal e tangencial. Até dezembro de 2014 foram obtidas 805
imagens desta coleção correlata (RBw), que ilustram características da anatomia da madeira de
aproximadamente 200 espécimes depositados no RB.
Em setembro de 2014 houve o lançamento da nova interface do sistema institucional do JBRJ –
JABOT – que reúne novas ferramentas de busca para uso do público em geral, além de novas
funcionalidades específicas para o gerenciamento das coleções do RB e para os pesquisadores do
JBRJ (Figuras 17, 18 e 19).

Figura 15 – Exemplares da coleção de Briófitas disponíveis para consulta no JABOT

Figura 16 – Imagens microscópicas da madeira disponíveis no Herbário Virtual-REFLORA

Figura 17 – Nova interface para busca pública do JABOT

Figura 18 – Novas funcionalidades do JABOT específicas para o projeto REFLORA

Figura19 – Novas funcionalidades do JABOT específicas para a Curadoria do RB

- Novos Parceiros para o Herbário Virtual REFLORA
Através da parceria estabelecida com o SiBBr/PNUMA, foi iniciado em junho de 2014 o
repatriamento dos materiais brasileiros depositados nos herbários W/WU, MO e NY. Para tal, foram
selecionados nove estudantes, todos taxonomistas, para digitalizarem as exsicatas destas coleções.
Estes bolsistas estão trabalhando 25hs por semana para o REFLORA, podendo desenvolver suas
pesquisas durante o restante do tempo.
- Repatriamento de Imagens do Herbário NY
O herbário do Jardim Botânico de Nova York conta atualmente com 7,3 milhões de registros, dos
quais 1.300.000 estão informatizados e 225 mil têm imagens em alta resolução.
Todos estes registros estão disponíveis na página da instituição:
(http://sciweb.nybg.org/science2/VirtualHerbarium.asp).
Do total de registros informatizados, 320.000 são oriundos do território brasileiro. Destes,
120.000 já estão digitalizados, incluindo a coleção de tipos nomenclaturais. Assim, em setembro de

2014 foram repatriadas 50.420 imagens com seus respectivos dados, que estão sendo
padronizados a fim de serem importados para o sistema do Herbário Virtual – REFLORA. O acordo
firmado entre o JBRJ e o NYBG, prevê a captura de imagens pelos bolsistas brasileiros dos 200 mil
espécimes ainda não digitalizados.
- Repatriamento de Imagens do Herbário MO
O Missouri Botanical Garden foi criado em 1859 e seu herbário (MO) conta com 6,5 milhões de
espécimes, dos quais cerca de 3,2 milhões estão informatizados e disponíveis na página da instituição
(http://www.tropicos.org). Do total de registros informatizados, 160.000 são oriundos do
território brasileiro, havendo ainda uma gama de materiais não informatizados. Em setembro de
2014 foi iniciado o repatriamento com o envio de 1565 imagens e seus dados, que também estão
sendo padronizados para posterior importação para o sistema. O acordo firmado entre o JBRJ e o
MOBOT, prevê a captura de 160 mil imagens pelos bolsistas brasileiros.
- Repatriamento de Imagens do Herbário W/WU
O herbário do Natural History Museum in Vienna (W) foi fundado em 1807 e atualmente conta com
5,5 milhões de registros de todo o mundo. Deste total, aproximadamente 135 mil encontram-se
informatizados e disponíveis em sua página (http://herbarium.univie.ac.at/database/search.php).
O herbário do Botanical Museum of Vienna (WU) foi fundado em 1879 e conta com 1.400.000
espécimes de todo o mundo. Deste total, mais de 70 mil espécimes estão disponíveis online
(http://herbarium.univie.ac.at/database/search.php).
Estes dois herbários abrigam em seus acervos entre 40-50 mil espécimes de plantas brasileiras.
O acordo firmado entre o JBRJ e os herbário W e WU, prevê a captura 40 mil imagens pelos
bolsistas brasileiros
- Inclusão de espécimes do Herbário FURB
O herbário da FURB foi criado em 1990 e tem como objetivo abrigar coleções e estimular estudos
sobre a biodiversidade da flora, especialmente de Santa Catarina e do Parque Nacional da Serra do
Itajaí, no Vale do Itajaí. A coleção guarda ainda as amostras do Inventário Florístico Florestal de
Santa Catarina, coletada em mais de 500 pontos amostrais no estado. Conta atualmente com mais
de 45 mil exsicatas, todas informatizadas. Já foram enviadas para o JBRJ 9.416 imagens, das quais
7.288 estão disponíveis no Herbário Virtual – REFLORA.
- Inclusão de ilustrações da obra Iconographie des Orchidées (SOF)
A Swiss Orchid Foundation (SOF) digitalizou as pranchas do livro Iconographie des Orchidées
(1996), que reúne ilustrações da obra Genera et species plantarum, de João Barbosa Rodrigues, que
não foram publicadas à época. Esta obra é considerada de grande importância para os especialistas
em Orchidaceae por possuir pranchas de espécies novas aí descritas. Assim, foi estabelecida uma
parceria com esta fundação que disponibilizou as 389 pranchas que já estão disponíveis no Herbário
Virtual – REFLORA para serem associadas à Lista do Brasil.
- Futuros parceiros
Já foi assinado um Termo de Cooperação entre o JBRJ e o herbário do Museu de História Natural da

Suécia (S) e o repatriamento desta coleção deverá se iniciar em 2015. Outros herbários internacionais
já acenaram seu interesse em disponibilizar materiais provenientes do Brasil no sistema do Herbário
Virtual - REFLORA. Além da parceria com o SiBBr, também foi assinado um termo de cooperação
com o Serviço Florestal Brasileiro em 2014, onde o JBRJ será responsável por receber as imagens
dos materiais do Inventário Florestal Nacional, capturadas pelas instituições participantes e
disponibilizá-las no sistema do Herbário Virtual - REFLORA. Os herbários ASE, CEPEC, EAC,
HDCF, MBM, UFRN e VIES receberam no segundo semestre de 2014 as estações fotográficas
financiadas por esta parceria e as equipes já foram treinadas para digitalização dos espécimes e
transferência dos arquivos para o JBRJ. Além destes, estão recebendo equipamentos para captura de
imagens via projeto JBRJ/SIBBr os herbário ALCB, CEN e FURB. Por abrigarem coleções
expressivas em termos de números de espécimes, os herbários CEPEC e MBM irão receber estações
fotográficas, financiadas pelas duas parcerias, IFN e SIBBr. Já iniciaram o processo de envio de
imagens e dados os herbários EAC, UFRN e HDCF.
- Projeto Flora do Brasil Online 2020
Durante o 64º Congresso Nacional de Botânica realizado em novembro de 2013, em Belo Horizonte,
houve uma mesa redonda intitulada “Flora virtual do Brasil: estado da arte”. Nela, foram
apresentadas palestras sobre a flora do Brasil no contexto mundial e as lacunas de conhecimento
sobre esta diversidade, além da apresentação sobre a futura Flora do Brasil Online e o repatriamento
de espécimes europeus. Além disso, foram feitas duas reuniões com os especialistas da Lista de
Espécies da Flora do Brasil presentes no evento para discutir o formato a ser adotado para a Flora do
Brasil 2020. Nestas reuniões, ficou decidido que o atual sistema da Lista do Brasil servirá de base
para o sistema da Flora, utilizando todos os dados inseridos pelos colaboradores ao longo destes anos.
Em maio de 2014 foi realizada, no JBRJ, a primeira reunião com o comitê gestor da projeto Flora do
Brasil Online 2020 (FBO 2020). Nesta ocasião foi acordado que os taxonomistas apresentarão
propostas, que não excedam 300 espécies, para Classes (Algas), Ordens (Fungos), Famílias e/ou
Gêneros (Angiospermas, Briófitas, Gimnospermas, Samambaias e Licófitas) a serem monografados
através de um edital que será lançado em março de 2015.
- Participação em Eventos para Divulgação dos Resultados 2014







Participação na mesa redonda “World Flora Online” no Congresso Latino Americano de
Botânica, com a palestra intitulada “Como elaborar a flora de uma país megadiverso no
século XXI?”;
Participação na mesa redonda “REFLORA – Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário
Virtual para o Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira” no Congresso Latino
Americano de Botânica, com a palestra intitulada “Reflora: Experiência do Jardim
Botânico”;
Palestra intitulada “O repatriamento de espécimes europeus e o futuro do projeto flora do
Brasil 2020”, ministrada no curso de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Palestra intitulada “Coleções Botânicas: como utiliza-las para ampliação e criação de
Unidades de Conservação?”, ministrada no III SIMBIOMA.
Lançamento do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr), com
palestra intitulada “Listas da Flora e da Fauna: construindo a base taxonômica do SiBBr”.

5.2. PROJETO REDE ABROLHOS (Gilberto Amado Filho)
Aqui estão sintetizados os principais resultados obtidos pela Rede Abrolhos em 2014 que
correspondem a financiamentos em curso oriundos de diferentes fontes de financiamento.
Os principais projetos em curso ou que foram finalizados em 2014 foram:
 PELD ABROLHOS: monitoramento do maior complexo coralíneo do Atlântico Sul –
MCTI/CNPq/FAPs nº 34/2012 – Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração –
PELD 2013-2015.
 Papel dos organismos construtores na estruturação e manutenção dos recifes coralíneos e
bancos de rodolitos da plataforma de Abrolhos – Edital Universal MCT/CNPq N° 14/2012
Faixa B, 2013-2014.
 Biodiversidade, estrutura e funcionamento do sistema coralíneo de Abrolhos – Edital
Ciências do Mar 2 nº 43/2013, 2014-2016.
 Reconstrução paleoecológica e paleoclimática da plataforma continental de Abrolhos. PVE
2014, Bolsas no País - Ciência sem Fronteiras / chamada de projetos
MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS – bolsa pesquisador visitante especial (PVE), 2014-2016.
 Caracterização do maior banco coralíneo do Atlântico Sul: biodiversidade e potencial de
seqüestro de carbono. BRASOIL/ANP/JBRJ. 2012-2015.

Impactos do projeto para avanço do estado da arte na área do conhecimento
Além de contribuir para o estabelecimento de patamares de referência e análises de tendências em
áreas recifais sob condicionantes ecológicas dissimilares e regimes de manejo diferenciados,
utilizando modelos diversos (e.g. microbiota, comunidades bentônicas, peixes recifais), o projeto
contribuiu para o desenvolvimento de mecanismos para determinar quais são as áreas-chave para a
biodiversidade e as lacunas de conservação na região de Abrolhos, incluindo a modelagem de
cenários para o estabelecimento de novas áreas de proteção e manejo, levando em consideração as
principais atividades econômicas que dependem (e.g. pesca) e influenciam (e.g. mineração) a
biodiversidade. Além disso, os recifes coralíneos e os bancos de rodolitos são reconhecidos como as
estruturas que contribuem mais significativamente para a produção de carbonato de cálcio (CaCO3)
em ecossistemas costeiros tropicais, incluindo a Plataforma Continental de Abrolhos (PCA). Por isso,
informações obtidas sobre os padrões espaciais e temporais de recrutamento e colonização de
espécies de corais e algas coralíneas incrustantes (CCA), e consequentemente da produção de CaCO3
são de fundamental importância para avaliar os efeitos das mudanças climáticas sobre o mais
importante recife coralíneo do Atlântico Sul.
Contribuição do projeto para inovação de produtos, processos ou políticas públicas
Os principais produtos estão relacionados à quantificação e valoração do CaCO3 produzido e
armazenado na Plataforma Continental de Abrolhos, que constitui importante depósito de carbono
devido a sua extensa área recifal e de banco de rodolitos. Além disso, as informações geradas devem
subsidiar políticas públicas para a criação ou expansão de áreas prioritárias para a conservação na
região de Abrolhos. As implicações econômicas e ambientais podem ser de dimensões grandiosas,
face a área ocupada por essas formações e com conseqüências para todo o Atlântico sul. A partir de
2014 demos início a uma nova frente de atuação da Rede Abrolhos que é o estudo da evolução
paleoecológica da PCA. Em função de sua composição, estrutura e idade, as rochas carbonáticas
podem fornecer valiosas informações para a reconstrução das condições paleoambientais e
paleoclimáticas dos ambientes permitindo avaliar cenários futuros em face do aquecimento global e
acidificação dos Oceanos. Estiveram envolvidos com essa nova frente de trabalho aberta em 2014, 1

pesquisador visitante estrangeiro, 3 pós-docs, 1 doutorando e 2 mestrando.
Contribuição do projeto para difusão e transferência do conhecimento
Os principais produtos científicos estão relacionados à geração de informações sobre a estrutura e
funcionamento da PCA que subsidiam a conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais
prestados pelos sistemas recifais de Abrolhos.
As publicações mais importantes da Rede Abrolhos em 2014 foram:






Costa et al. (2014). Expansion of an invasive coral species over Abrolhos Bank,
Southwestern Atlantic. Marine Pollution Bulletin, 85: 252-253.
Edgar et al. (2014). Global conservation outcomes depend on marine protected areas with
five key features. Nature 506: 216-220.
Fernando et al (2014). Microbiota of the Major South Atlantic Reef Building Coral
Mussismilia. Microbial Ecology, DOI 10.1007/s00248-014-0474-6.
Alves Jr. (2014). Microbial community diversity and physical-chemical features of the
Southwestern Atlantic Ocean. Archives of Microbiology, DOI 10.1007/s00203-014-1035-6.
Freitas et al. (2014). Reproductive biology of the lane snapper, Lutjanus synagris, and
recommendations for its management on the Abrolhos Shelf, Brazil. Journal of the Marine
Biological Association UK. http://dx.doi.org/10.1017/S0025315414001088

As principais teses e dissertações em fase de conclusão ou andamento são:
Estão diretamente relacionadas ao projeto hoje, 9 teses de doutorado e 9 dissertações de mestrado
vinculadas a programas de pós-graduação da UFRJ, UFF, UFES, UFPB, UE Maringá, UE Santa Cruz
e Jardim Botânico. Esses trabalhos são orientados por membros da equipe do projeto e os temas estão
relacionados a biodiversidade, saúde dos recifes, mapeamentos, evolução da plataforma carbonática,
organismos construtores dos recifes, crescimento de corais e ecologia recifal. A seguir são
apresentados os títulos das teses e dissertações em andamento.
Doutorado










Arthur W.S. Lima. (2012-2015) Biodiversidade de simbiontes de corais. BBE/UFRJ.
Cynthia da Silveira (2011-2014). Fisiogenômica de holobiontes marinhos. Genética/UFRJ.
Danielle P. Dagostini (2012-2015). Regimes de sedimentação dominantes durante o
quaternário superior na plataforma continental de Abrolhos: uma abordagem
sismoestratigráfica. Oceanografia/UFES.
Giselle S. Cavalcanti (2012-2015). Diversidade Microbiana associada aos bancos de
rodolitos em Abrolhos. BBE/UFRJ.
João B. Teixeira (2012-2015). Mapeamento de paisagens marinhas (seascapes) e
planejamento para conservação na porção centro-oeste do Atlântico Sul. Ecologia e
Conservação/UESC.
Nara Lina Oliveira (2013-2016). Partição de recursos e potencial de aclimatação de corais
construtores de recifes no Banco dos Abrolhos. Ecologia e Conservação/UESC.
Rodrigo T. Carvalho (2013-2016). O processo de mineralização em algas calcárias
incrustantes: ontogenia da calcificação e efeitos da acidificação. ENBT/JBRJ.
Tarcila Franco (2013-2017). Estrutura, morfologia e composição interna de rodolitos como
indicadores ambientais. Oceanografia/UFES.



Vanessa M. Reis. (2012-2015) Crescimento e colonização de organismos calcificadores nos
recifes de Abrolhos. ENBT/JBRJ.

Mestrado











Frederico M. Sampaio (2013-2015). Caracterização petrológica da plataforma carbonática de
Abrolhos. DOT/UFF.
Jéssica Xavier. Idade e crescimento do budião-verde Sparisoma amplum (Ranzani, 1842) da
região do Banco dos Abrolhos. Ecologia/ UEMaringá.
Laura S. Vieira (2013-2015). Recifes Mesofóticos como Indicadores de Variação do Nível do
Mar. Oceanografia/UFES.
Luana C. Reis (2013-2015). A influência do efeito do dossel na vitalidade dos corais no
Banco dos Abrolhos. Ecologia e Conservação/UESC.
Marcus D.A. Leite (2013-2015). Morfologia e Sedimentologia de Recifes e áreas interrecifais mesofóticas no Banco de Abrolhos. Oceanografia/UFES.
Maria L.A.M. Souza (2013-2015). Efeitos do aporte de nutrientes em interações competitivas
em sistemas recifais. Ecologia/UFRJ.
Michel Braun (2013-2015). Taxonomia molecular de algas calcárias incrustantes das
formações recifais da plataforma continental de Abrolhos. BBE/UFRJ.
Nicole T. Lellys (2011-2014). Ecomorfologia e performance alimentar de peixes da família
Scaridae (Actinopterygii) no Banco dos Abrolhos. Ecologia e Conservação/UESC.
Rafael M. Roberto (2012-2014). Abundância e vitalidade do coral Mussismilia hispida no
Banco dos Abrolhos. Zoologia/UFPB.

Os principais materiais de divulgação e extensão produzidos em 2014 foram:


Revista FAPERJ que destaca em matéria de capa a aquisição de ROV.
http://www.faperj.br/downloads/revista/rio_pesquisa_27_2014.pdf
 Mares desprotegidos: Análise de áreas protegidas no mundo todo indica os fatores mais
importantes para manter a biodiversidade marinha:
http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/02/07/mares-desprotegidos/
 Pesquidores da Rede Abrolhos, Rodrigo Moura e Gilberto Amado Filho participam do
Programa Expedições, TV Brasil e destacam a importância dos recifes coralíneos de
Abrolhos. http://tvbrasil.ebc.com.br/expedicoes/episodio/abrolhos-ii
 Parque Nacional de Abrolhos, um santuário ameaçado. Entrevista especial com Rodrigo
Leão de Moura:
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/526917-parque-nacional-de-abrolhos-um-santuarioameacado-entrevista-especial-com-rodrigo-leao-de-moura

Atividades relativas à expedição 2014
A seguir são apresentadas através de imagens e breves textos as atividades da equipe em trabalho de
campo realizado em fevereiro de 2014. Essas imagens pretendem dimensionar a abrangência de
atuação da equipe da Rede Abrolhos, destacando o potencial da contribuição do grupo para o
conhecimento da biodiversidade e do funcionamento do maior banco coralíneo do Atlântico Sul.
Destacamos nas imagens apresentadas a seguir as que tratam da utilização do drill (perfuratriz) para
obtenção de testemunhos carbonáticos do recife; a utilização de sensores multiparâmetros e
fluorímetros para estudar a fisiologia dos corais e algas calcárias; os experimentos com corais e algas
realizados com o apoio da Marinha no Arquipélago de Abrolhos; os experimentos com placas de
colonização (ARMS).

Figura 21 – O emprego de rebreathers, equipamentos de mergulho
de circuito fechado, nas operações com o drill, foi outra inovação da
expedição de 2014. Com isso, houve um grande incremento na
autonomia dos mergulhadores/pesquisadores, que dispuseram de
mais tempo de fundo para as operações de perfuração e coleta de
testemunhos.

Figura 20 – Operação inédita com o drill hidráulico submarino,
recém adquirido pela Rede Abrolhos. Com esse equipamento, foi
possível obter testemunhos profundos dos recifes de Abrolhos,
permitindo que sejam realizadas análises geológicas pioneiras no
Brasil.

Figura 22 – Feição do ponto testemunhado com o drill. Apesar do pequeno diâmetro, a profundidade das amostras obtidas permitirá
datações e análises petrográficas que ajudarão a atender melhor a história da formação dos recifes de Abrolhos.

Figura 23 – Emprego de sensor multiparâmetro submarino em
colônia de coral Mussismilia braziliensis. Esses microsensores
permitem estudar, in situ, respostas fisiológicas de organismos
marinhos chave no ecossistema de Abrolhos.
Figura 24 – Experimentos utilizando um Diving PAM em
tufos de algas/cianobactérias no Arquipélago de Abrolhos.
Esse equipamento permite nos auxilia a avaliar a saúde dos
corais através de avaliações fotossintéticas das zooxantelas.

Figura 25 – Coleta de tufos de algas/cianobactérias após
leitura de fluorescência utilizando um Diving PAM no
Arquipélago dos Abrolhos. A abundância de tufos vem
aumentando com o aquecimento global e contribuindo para o
desaparecimento de organismos construtores como os corais e
algas calcárias. O estudo dos tufos é fundamental para o
monitoramento da saúde dos recifes de Abrolhos.

Figura 26 – A retirada de um ARMS (Autonomous Reef
Monitoring System) da região da Buraca Rasa (30 m de
profundidade) foi outra frente de trabalho em 2014. Com isso,
será possível comparar a a produção de carbonato de cálcio pelos
organismos em diferentes habitats do Banco dos Abrolhos.

Figura 27 – Rotina intensa de trabalhos a bordo do Sanuk,
catamarã fretado pela Rede Abrolhos para execução das
coletas e amostragens. O bom entrosamento da equipe é uma
marca das expedições, as quais demandam complexo
planejamento.

Figura 28 – Faina de desembarque de equipe e materiais na
Ilha de Santa Bárbara, no Arquipélago dos Abrolhos, apoiada
pela MB e ICMBio.

5.3. INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL: Relatório de atividades de 2014 desenvolvidas
na Diretoria de Pesquisas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Marli
Pires Morim)
Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(JBRJ), Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e Food and Agriculture organization of the United Nations
(FAO)
Objeto do Acordo: implementação do Inventário Florestal Nacional
Diretoria e Unidade executora no JBRJ: Diretoria de Pesquisas (DIPEQ)
Herbário RB
Diretor de Pesquisas: Rogério Gribel
Curadora Herbário RB: Rafaela Forzza
Coordenador Projeto no JBRJ: Marli Pires Morim (JBRJ)
Coordenador substituto: Ronaldo Marquete (IBGE/JBRJ)
Equipe executora
Taxonomistas
Giseli A. Nóbrega (SFB/FAO)
Luiz de Aquino Pereira (SFB/FAO)
Mariana Machado Saavedra (SFB/FAO
Mario Gomes (SFB/FAO)
Gilson R. Souza (colaborador voluntário do JBRJ)
Técnicos de Herbário (SFN/ JBRJ/ FAO)
Denise de Moraes Rodrigues (SFB/FAO)
Rosalia dos Santos Luiz Marques (SFB/FAO)

Relance histórico

O Inventário Florestal Nacional visa monitorar de maneira contínua os recursos florestais do país,
fornecendo subsídios para a definição de políticas florestais, a gestão dos recursos florestais e a
elaboração de planos de uso e conservação dos recursos florestaisno. No Estado do Rio de Janeiro
(IF-RJ), além da coordenação do Serviço Florestal Brasileiro, o inventário foi implementado em 2013
contando com parcerias estabelecidas com o Governo do Estado, mediante a participação da
Superintendência de Biodiversidade e Florestas da Secretaria de Estado do Ambiente e com o
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no qual as atividades são desenvolvidas na
Diretoria de Pesquisas e estão diretamente ligadas ao Herbário RB.
As atividades no JBRJ foram iniciadas em setembro de 2013 e suas atribuições no contexto do
presente projeto foram detalhadas em “INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL: Relatório das
atividades desenvolvidas na Diretoria de Pesquisas/JBRJ em 2013” (relatório remetido em janeiro
2014).
O presente relatório tem como objetivo apresentar uma síntese do trabalho realizado durante o ano de
2014 pelos consultores da equipe de identificação botânica e técnicos de herbário. Todo o trabalho de
campo do inventário do florestal no Rio de Janeiro foi realizado pelos consultores contratados pela
empresa Transtema Consultoria.
Dinâmica das atividades desenvolvidas
As áreas inventariadas abrangeram Pontos de Coletas (POs) designados como PO1_SPAldeia,
PO2_Areal, PO2_Cordeiro e PO6_Itaperuna, PO8, PO7_Campos, PO7_São Fidélis,
PO5_Quissamã, PO5_Lumiar, que abrangem vários municípios (Figura 29), a saber:









PO1_SPAldeia compreende, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro de
Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, rio das Ostras, Saquarema, Silva Jardim, São Pedro da
Aldeia;
PO2_Areal compreende, Duque de Caxias, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes,
Petrópolis, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Três Rios;
PO2_Cordeiro compreende, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Duas Barras, Macuco, Santa
Maria Madalena, Sapucaia, Sumidouro, São Sebastião do alto e Trajano de Morais;
PO6_Itaperuna compreende, Cambuci, Campo dos Goytacazes, Italva, Itaperuna, Laje do
Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José do Ubá e
Varre-Sai;
PO7_Campos compreende, Campos dos Goytacazes e São João da Barra
PO7_São Fidélis compreende, Campos dos Goytacazes, Itaocara, Santa Maria Madalena e
São Fidélis
PO5_Quissamã compreende, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu,
Macaé, Quissamã, Santa Maria Madalena
PO5_Lumiar compreende, Macaé e Nova Friburgo

Figura 29 – Mapa do Rio de Janeiro com os Pontos de Coleta especificados com diferentes cores conforme a legenda no canto inferior
direito.

O trabalho da equipe de identificação e do tratamento das amostras para inclusão no acervo do
herbário e no banco de dados JABOT depende da coleta de material e dos respectivos dados
(formulário F12), enviados pela equipe de campo. Após o recebimento e conferência do material no
Herbário RB as amostras são submetidas ao processo de descontaminação. Uma vez as amostras
descontaminadas avalia-se a qualidade de coleta da amostra, bem como o total preenchimento dos
campso do formulário F12, que acompanha cada espécime. Amostras com problemas na qualidade da
coleta e/ou com campos não preenchidos no formulário F12 são devolvidas à empresa Transtema
Consultoria.
As amostras com qualidade satisfatória foram inicialmente identificadas em nível de família e
organizadas nestas. Após as identificações das exsicatas em todas as categorias taxonômicas os
exemplares férteis foram encaminhados para inclusão no programa JABOT (RB) e no acervo do
Herbário RB, enquanto os estéreis retornaram aos armários destinados ao IF-RJ e aguardam para
inserção no JABOT, digitalização e futuro descarte (Figs.30-36). Planilhas de controle de todo o
material que chega ao RB foram também preenchidas.

Figura 30 – Fluxograma de etapas das amostras so IFN-RJ no Herbário RB

Os procedimentos para identificação das espécies e/ou confirmação dos nomes enviados pela equipe
de campo são realizados conforme os itens a seguir:









Triagem do material em famílias botânicas
Observação de caracteres morfológicos em microscópio estereoscópico;
Hidratação e observação das partes férteis, quando presentes;
Consulta à bibliografia específica, incluindo, chaves, descrições e diagnoses;
Comparação do material obtido com o existente no herbário, identificado de maneira
confiável;
Possível consulta a especialista de grupos específicos para confirmação e/ou identificação;
Nomeação das espécies e autores específicos verificando a grafia correta, conforme o padrão
estabelecido na Lista do Brasil (http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br)
Inclusão de identificações e/ou confirmações na planilha do Google Drive de acesso comum
aos consultores das equipes Transtema e do herbário RB.

Resultados obtidos
Até outubro o trabalho de identificação no herbário RB foi desenvolvido pelos consultores Mário
Gomes e Giseli Areias Nóbrega. A partir deste mês foram contratados mais dois consultores, Mariana
Saavedra e Luiz Aquino, o que ampliou a capacidade instalada para o trabalho de identificação
taxonômica do material proveniente do inventário IFN-RJ. A responsabilidade da identificação e
demais tarefas foi então redistribuída entre os quatro consultores (Tabela 14). A lista das 713
espécies identificadas pode ser consultada na Tabela 15. A equipe de consultores do IFN/JBRJ
contou com a colaboração de especialistas na identificação e/ou confirmação de identificação de

alguns táxons, conforme os respectivos créditos de identificação indicados na Tabela 16.
1. IFN-RJ em números







Amostras recebidas no Herbário RB: 4358 (900 indivíduos férteis)
Indivíduos trabalhados pelos taxonomistas: 4642
Identificações quantitativas (detalhameto Tabela 1): 1208 famílias botânicas; 247 gêneros
e 1055 espécies;
Identificações qualitativas: 713 espécies, subordinadas
a 127 famílias botânicas
(detalhamento Tabela 2).
Material montado para inclusão no acervo RB: 763
Inclusão no banco de dados JABOT: 780

Figura 32 – Processo de identificação equipe IFN no herbário
RB

Figura 31 – Material submetido a processo descontaminação

Figura 34 – Processo montagem técnicas IFN no herbário RB.

Figura 33 – Armazenamento de espécimes antes da
montagem em armários destinados ao material do IFN.

Figura 35 – Base de dados JABOT (inclusão de espécimes do IFN-RJ)

Figura 36 – Espécimes IFN-RJ (Ruellia solitaria Vell. e Passiflora racemosa Brot.)
Incluídas no acervo herbário RB e disponíveis para consulta em www.jbrj.gov.br/jabot/

2. Considerações gerais sobre os espécimes trabalhados:

As famílias com maior riqueza de espécies foram Fabaceae, Rubiaceae e Myrtaceae, com 95, 71 e 59
espécies, respectivamente. Ainda bem representadas estão Euphorbiaceae (34), Poaceae (31),
Malvaceae (24), Piperaceae (18), Asteraceae (17), Melastomataceae (16) e Sapotaceae (16),
conforme mostra a Figura 3. Os gêneros com maior riqueza foram Eugenia (21 espécies), seguido de
Psychotria (19), Piper (18), Machaerium (15), Myrcia (15) e Cordia (10), exemplificado na Figura 4.
Dentre as espécies coletadas e identificadas em 2014, destacam-se:
 gênero Parianella (Poaceae) que teve sua ocorrência registrada pela primeira vez para o
Estado do Rio de Janeiro. Até então os registros evidenciavam a distribuição do gênero para
Bahia, Pernambuco, Pará e Amazonas;
 a espécie Manilkara elata (Allemão ex Miq.) Monach. (Sapotaceae), no herbário RB,
contava com apenas um registro para o estado, uma coleta de Ducke, 1915, na Serra de
Friburgo. A espécie foi recoletada pela equipe do IFN-RJ na região Centro-Sul Fluminense,
no município de Sapucaia;
 Annona sylvatica A. St.-Hil (Annonaceae), Eugenia batingabranca Sobral, Eugenia
pisiformis Cambess. (Myrtaceae), embora já tivessem suas ocorrências assinaladas para o Rio
de Janeiro, não apresentavajm registro para a região dos lagos na coleção do herbário RB.

Figura 37 – Representação gráfica das famílias com maior riqueza de espécies

Figura 38 – Representação gráfica dos gêneros com mairo riqueza de espécies

3. Duplicatas de material botânico recebidas de outros herbários parceiros do IFN
Durante o ano de 2014 foram recebidas 73 duplicatas do Herbário da Universidade Federal de Seripe
(ASE) e 72 do Herbario Departamento de Ciências Florestais - UFSM, Santa Maria (RGS).
4. Participação no II ISimpósio de Inventário Florestal
Durante a realização do III Simpósio de Inventário Florestal, realizado em Manaus em novembro de
2014, foram apresentadas as seguintes comunicações científicas:
 Inventário Florestal Nacional no Estado do Rio de Janeiro: uma análise da composição
florística de áreas amostrais inventariadas (G. A. Nóbrega, G. R. Souza, M. Gomes, M. P.
Morim & R. Forzza) – trabalho apresentado em sessão oral, por Giseli Areias;
 Identificação botânica IFN-RJ: desafios, resultados e oportunidades –palestra proferida por
Marli Pires Morim.
5. Atividades no IFN-PA
Os consultores Giseli Areias Nóbrega e Mário Gomes, atendendo solicitação do IFN, desenvolveram
atividades relacionadas ao recebimento de material botânico oriundo do inventário realizado no Pará.
As atividades foram desenvolvidas no Laboratório de Tecnologia e Produtos Florestais da UFRA,
Belém, no período de 16 a 12 de dezembro, sob a supervisão da Prof. Dr. Gracialda. As atividades
iniciaram-se após a entrega de 3104 amostras botânicas que correspondem a 1014 indivíduos. Deste
montante foram recebidas 2722 amostras, correspondentes a 897 indivíduos dos quais 106 fértéis. As
amostras não recebidas foram devolvidas para conferência da empresa responsável.
O trabalho
de recebimento do material botânico consistiu na conferência de todos os indivíduos e amostras.
Durante esta atividade algumas medidas foram necessárias, como: reunir os formulários (F12) com
suas respectivas amostras, pois estes estavam separados das amostras; reunir as amostras por
indivíduo, porque muitas vezes encontravam-se desorganizadas; e decodificar a numeração adotada
pela equipe de campo para identificação dos indivíduos, uma vez que os números não apresentavam
um padrão e podiam variar por conglomerado ou coletor. Foi necessária a presença do representante
da empresa responsável pelo trabalho de campo, que auxiliou no esclarecimento das numerações não
padronizadas. No processo de organização do material botânico foram detectadas amostras sem
formulário (F12), bem como formulários sem amostras. Recomendou-se ao representante da empresa
a inclusão do F12 nas amostras antes do envio das mesmas, uma medida que, provavelmente, irá
facilitar o recebimento e diminuir a quantidade de equívocos. Do total de indivíduos recebidos, 444
(49,5%) foram identificados até família botânica. O detahamento de todas atividades constou de
relatório já remetido pelos consultores Giseli e Mario.
6. Processo de seleção para contratação de novos consultores
Em agosto de 2014 ocorreu o processo de seleção para dois consultores taxonomistas. Além de
Gustavo Stancioli e Pauliene Cerqueita participaram do processo Marli P. Morim e Marcus Nadruz,
ambos do JBRJ. Foram recebidos e analisados 37 currículos e como resultado do processo seletivo
foram contrados Luiz Aquino e Mariana Saavedra.
7. Curso ministrado por pesquisador da equipe RB em herbários parceiros do IFN
O pesquisador João Paulo Condack, equipe do herbário RB, ministrou no mês de outubro o curso de
manejo com estações fotográfica para digitalização de imagens nos seguintes herbários que mantêm
parceria com o IFN: Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRGN), Museu Botânico Municipal (MBM), Herbário do Centro de Pesquisas do Cacau

(CEPEC), Herbário da Universidade Federal de Seripe (ASE) e Herbario Departamento de Ciências
Florestais de Santa Maria (HDCF). Os recursos financeiros de passagens e diárias para viabilização
da atividade foram oriundos do IFN.
8. Transcrição dados formulários F12B e F12C em Access
Em final de novembro recebemos a solicitação de preenchimento em arquivo Access dos dados que
constam nos formulários F12B e F12C. Conforme informamos não possuímos o programa. Nos
computadores enviados pelo IFN ao RB estavam instalados Office Home & Student 2013 (Word,
Excel, Power Point e OneNote), que não possuem o Access. Estamos buscando solucionar o
problema.
9. Equipamentos recebidos no RB/JBRJ
Conforme previsto no termo de cooperação recebemos no herbário RB os seguintes equipamentos
remetidos pelo IFN: máquina fotográfica; estação fotográfica; dois computadores, sendo um deles um
notebook.

Considerações finais
O material oriundo do IFN-RJ considerando-se os anos de 2013 e 2014, no herbário RB, totaliza
5524 amostras, destacando-se 1233 férteis. Avalia-se que o trabalho de consultores do IFN-RJ que
atuam no herbário do JBRJ alcançou bons resultados no ano de 2014 em relação a identificação dos
espécimes, mesmo com a maior parte dos espécimes apenas em fase vegetativa, o que dificulta as
identificações. Além disso, a equipe de identificação contou durante nove meses apenas com dois
taxonomistas. Os problemas em relação a qualidade das amostras e o preenchimento de todos os
campos do formulário F12, conforme relatos anteriores, foram bastante minimizados.
O entrosamento profissional entre os membros da equipe é satisfatório, as demandas do IFN vêm
sendo atendidas pelos consultores, bem como pelo JBRJ, e as contrapartidas previstas no Acordo de
Cooperação para execução do projeto no herbário RB têm sido também atendidas pelo IFN.
Por fim, salienta-se que para prosseguir atendendo as demandas do inventário com êxito é
fundamental que IFN e JBRJ mantenham-se articulados e que demandas de ambas as partes atendam,
sempre que possível, a um planejamento prévio.

Tabela 14 – Dados quantitativos do número de indivíduos identificados em nível de família, gênero e espécie. Os números em
sobrescrito identificam o consultor responsável pela família botânica, 1 Giseli Areias Nóbrega, 2 Mário Gomes, 3 Mariana Saavedra, 4
Luiz Aquino, 5 Gilson Roberto de Souza.

FAMÍLIAS

Nº IND. FAMÍLIA

ACANTHACEAE3
ACHARIACEAE

2

AMARANTHACEAE
ANACARDIACEAE
ANEMIACEAE

3

4

1

ANNONACEAE

1, 4
2, 3

APOCYNACEAE

AQUIFOLIACEAE

1

Nº IND. GÊNERO

Nº IND. ESPÉCIE

TOTAIS

4

0

0

4

0

0

4

4

2

0

0

2

20

8

15

43

1

0

3

4

67

4

25

96

31

10

32

73

0

4

1

5

ARACEAE1

4

0

10

14

ARALIACEAE1, 3

8

1

4

13

ARECACEAE

20

2

1

23

0

0

2

2

0

0

2

2

75

11

20

106

0

0

2

2

1

0

2

3

0

0

4

4

88

12

21

121

0

0

7

7

9

7

22

38

28

1

10

39

5

8

6

19

8

0

11

19

1

0

8

9

1

0

7

8

1

0

37

38

0

1

1

2

0

0

4

4

41

8

13

62

ASPARAGACEAE
ASPLENIACEAE
ASTERACEAE

1

1, 3

ATHYRIACEAE

1

BALANOPHORACEAE

3

BEGONIACEAE2
BIGNONIACEAE
BLECHNACEAE

3

1

BORAGINACEAE
BROMELIACEAE
BURSERACEAE
CACTACEAE

1

1, 4

1, 4

CALOPHYLLACEAE

2

CANNABACEAE4
2

CAPPARACEAE
CARDIOPTERIDACEAE
1

CARICACEAE4
CELASTRACEAE

3
2

CHLORANTHACEAE
CHRYSOBALANACEA
E3
CLETHRACEAE3

0

1

2

3

44

0

3

47

2

0

0

2

CLUSIACEAE2

1

1

28

30

COMBRETACEAE2
COMMELINACEAE

16

3

1

20

2, 3

5

2

5

12

3

0

1

1

2

1

1

0

2

0

0

1

1

Nº IND. FAMÍLIA

Nº IND. GÊNERO

Nº IND. ESPÉCIE

TOTAIS

2

0

0

2

0

0

9

9

CONVOLVULACEAE
COSTACEAE

4

CUNONIACEAE

4

FAMÍLIAS
CURCUBITACEAE
CYATHEACEAE1

4

CYPERACEAE2, 4
DENNSTAEDTIACEAE
DICHAPETALACEAE
DILLENIACEAE

1

4

1

DIOSCORIACEAE

4

DRYOPTERIDACEAE1
EBENACEAE

2

ELAEOCARPACEAE
EQUISETACEAE
ERICACEAE

2

1

3

ERIOCAULACEAE

3

ERYTHROXYLACEAE
EUPHORBIACEAE

3

5

FABACEAE1
GENTIANACEAE
GESNERIACEAE

2, 3

1

29

0

1

30

0

0

3

3

2

0

0

2

1

1

2

4

2

2

0

4

0

0

5

5

0

1

3

4

2

1

15
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0

0

1

1

0

0

4

4

1

0

0

1

0

73

0
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38

4

95

137

265

86
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619

0

0

3

3

0

0

1

1

4

0

1

0

1

HERNANDIACEAE

0

0

1

1

1

0

3

4

0

1

6

7

1

0

0

1

5

0

0

5

4

1

8

13

13

8

1

22

228

10

8

246

2

0

23

25

1

1

2

0

0

1

1

HELICONIACEAE
HUMIRIACEAE

2

HYPERICACEAE

2

HYPPOCRATEACEAE

4

IRIDACEAE3
LACISTEMATACEAE
LAMIACEAE

2

1

LAURACEAE

4

LECYTHIDACEAE

2

LENTIBULARIACEAE
LORANTHACEAE
LOGANIACEAE

3

2

2, 3

7

2

0

9

LYGODIACEAE1

0

0

1

1

2, 4

0

1

0

1

1

0

0

1

60

3

3

66

26

4

58

88

107

14

29

150

44

12

36

92

2

0

0

2

0

0

1

1

0

4

15

19

43

38

23

104

0

0

7

7

LYTHRACEAE

MAGNOLIACEAE
MALPIGHIACEAE
MALVACEAE

4

1

MELASTOMATACEAE
MELIACEAE

1, 4

MENISPERMACEAE
MOLLUGINACEAE
MONIMIACEAE
MORACEAE

2

5

MYRISTICACEAE

2

FAMÍLIAS

Nº IND. FAMÍLIA

MYRSINACEAE
MYRTACEAE

4

4

2, 3

NYCTAGINACEAE

1

Nº IND. GÊNERO

Nº IND. ESPÉCIE

TOTAIS

0

0

1

1

326

36

212

574

18

6

52

76

OCHNACEAE3

0

1

19

20

4

1

21

26

0

0

1

1

18

2

0

20

1

1

2

4

3

0

4

7

PHYLLANTHACEAE

3, 5

1

1

2

4

PHYTOLACCACEAE

2

2

1

3

6

1

1

3

5

2

3

41

46

115

29

32

176

30

1

0

31

36

4

22

62

2

0

7

9

0

0

6

6

0

0

2

2

0

1

6

7

OLACACEAE

2, 3

ONAGRACEAE

3

ORCHIDACEAE

1

PASSIFLORACEAE

2

PERACEAE5

PICRAMINIACEAE
PIPERACEAE
POACEAE

1

2

1

POLYGONACEAE
PRIMULACEAE

4

1

PROTEACEAE2
PTERIDACEAE

1

QUINACEAE
RHAMNACEAE
ROSACEAE

2

4

0

0

8

8

2

13

13

194

220

1, 4

52

7

15

74

RUBIACEAE
RUTACEAE

SABIACEAE

4

SALICACEAE2
SALVINIACEAE1
SANTALACACEAE
SAPINDACEAE
SAPOTACEAE

2, 4

1, 4

1, 3

SIMAROUBACEAE
2

SIPARUNACEAE
SMILACACEAE

1

4

SOLANACEAE3
SYMPLOCACEAE
STYRACACEAE
THEACEAE

3

3

3

THELYPTERIDACEAE
THYMELIACEAE
TRIGONYACEAE
TYPHACEAE

2

2

URTICACEAE2
VELLOZIACEAE1
VERBENACEAE

1

FAMÍLIAS
VIOLACEAE
VITACEAE

1

2

0

0

2

17

8

72

97

0

0

1

1

0

0

1

1

114

26

26

166

46

2

51

99

4

0

16

20

2

0

7

9

5

7

0

12

80

9

4

93

6

4

0

10

0

1

0

1

3

0

0

3

0

1

2

3

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

14

14

1

0

0

1

4

0

19

23

Nº IND. FAMÍLIA
2

1, 4

VOCHYSIACEAE
WINTERACEAE

1

Nº IND. GÊNERO

Nº IND. ESPÉCIE

TOTAIS

1

0

1

2

0

2

0

2

8

1

11

20

0

0

1

1

TOTAL GERAL

1208

247

Tabela 15 - Lista das espécies (713) identificadas no ano de 2014.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Achariaceae

Carpotroche brasiliensis (Raddi) A.Gray

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium Schott

Anacardiaceae

Astronium graveolens Jacq.

Anacardiaceae

Schinus terebinthifolius Raddi

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Anacardiaceae

Spondias venulosa (Engl.) Engl.

Anacardiaceae

Tapirira guianensis Aubl.

Anemiaceae

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Anemiaceae

Anemia phyllitidis (L.) Sw.

Anemiaceae

Anemia rotundifolia Schrad.

Annonaceae

Annona dolabripetala Raddi

Annonaceae

Xylopia sericea A.St.-Hil

Annonaceae

Annona acutiflora Mart.

Annonaceae

Annona sylvatica A.St.-Hil.

Annonaceae

Oxandra nitida R.E.Fr.

Annonaceae

Xylopia sericea A. St.-Hil.

Annonaceae

Annona montana Macfad.

Annonaceae

Xylopia brasiliensis Spreng.

Annonaceae

Guateria australis A.St.-Hil.

Annonaceae

Guatteria vilosissima A. St.-Hil.

Annonaceae

Guatteria ferruginea A.St.-Hil.

Apocynaceae

Skytanthus hancorniifolius (A.DC.) Miers

Apocynaceae

Oxypetalum banksii R.Br. ex Schult.

Apocynaceae

Tabernaemontana laeta Mart.

Apocynaceae

Aspidosperma parvifolium A.DC.

Apocynaceae

Tabernaemontana catharinensis A.DC.

Apocynaceae

Rauvolfia grandiflora Mart.

Apocynaceae

Tabernaemontana laeta Mart.

Apocynaceae

Aspidosperma pyricollum Müll.Arg.

Apocynaceae

Himatanthus lancifolius (Müll.Arg.) Woodson

Apocynaceae

Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Apocynaceae

Tabernaemontana solanifolia A.DC.

Aquifoliaceae

Ilex theezans Mart. ex Reissek

Araceae

Anthurium harrisii (Graham) G.Don

Araceae

Anthurium maricense Nadruz & Mayo

Araceae

Asterostigma luschnathianum Schott

1055

4642

Araceae

Anthurium harrisi (Graham) G.Don

Araceae

Philodendron cordatum Kunth ex Schott

Araceae

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don

Araliaceae

Dendropanax monogynus (Vell.) Seem.

Arecaceae

Syagrus cf.macrocarpa Bard. Rodr.

Asparagaceae

Herreria glaziovii Lecomte

Asparagaceae

Herreria salsaparrilha Mart.

Aspleniaceae

Asplenium douglasii Hook. & Grev.

Aspleniaceae

Asplenium austrobrasiliense (Christ) Maxon

Asteraceae

Trichogonia salviifolia Gardner

Asteraceae

Blainvillea acmella (L.) Philipson

Asteraceae

Gomphrena celosioides Mart.

Asteraceae

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera

Asteraceae

Baccharis glutinosa Pers.

Asteraceae

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish

Asteraceae

Vernonanthura divaricata (Spreng.) H. Rob.

Asteraceae

Chromolaena porphyrolepis (Baker) R. M. King & H. Rob.

Asteraceae

Mikania hirsutissima DC.

Asteraceae

Verbesina glabrata Hook. & Arn.

Asteraceae

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera

Asteraceae

Bacharis retusa DC.

Asteraceae

Piptocarpha quadrangularis (Vell.) Baker

Asteraceae

Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob.

Asteraceae

Chromolaena maximilianii (Schrad. ex DC.) R. M. King & H. Rob.

Asteraceae

Piptocarpha ramiflora (Spreng.) Baker

Asteracee

Vernonanthura beyrichii (Less.) H. Rob.

Athyriaceae

Diplazium plantaginifolium (L.) Urb.

Balanophoraceae

Lophophytum mirabile Schott & Endl.

Balanophoraceae

Scybalium fungiforme Schott & Endl.

Begoniaceae

Begonia platanifolia Schott

Begoniaceae

Begonia longibarbata Brade

Begoniaceae

Begonia hookeriana Gardner

Begoniaceae

Begonia arborescens Raddi

Bignoniaceae

Jacaranda jasminoides (Thunb.) Sandwith

Bignoniaceae

Zeyheria sp.

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Bignoniaceae

Handroanthus serratifolius (A.H. Gentry) S.Grose

Bignoniaceae

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith

Bignoniaceae

Handroanthus serratifolius (A.H.Gentry) S.Grose

Bignoniaceae

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.

Bignoniaceae

Adenocalymma comosum (Cham.) DC.

Bignoniaceae

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC

Bignoniaceae

Jacaranda macrantha Cham.

Blechnaceae

Blechnum occidentale L.

Blechnaceae

Blechnum serrulatum Rich.

Boraginaceae

Cordia glazioviana (Taub.) Gottschling & J.S.Mill.

Boraginaceae

Cordia sellowiana Cham.

Boraginaceae

Cordia trichoclada DC.

Boraginaceae

Cordia aberrans I.M.Johnst.

Boraginaceae

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.

Boraginaceae

Varronia curassavica Jacq.

Boraginaceae

Cordia superba Cham.

Boraginaceae

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.

Boraginaceae

Cordia sericicalyx A.DC.

Boraginaceae

Cordia abyssinica R.Br.

Boraginaceae

Cordia ecalyculata Vell.

Bromeliaceae

Vriesea neoglutinosa Mez

Bromeliaceae

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.

Bromeliaceae

Nidularium procerum Lindm.

Bromeliaceae

Aechmea maassi Gouda & W.Till

Bromeliaceae

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl.

Bromeliaceae

Canistropsis marceloi (E. Pereira & Moutinho) Leme

Bromeliaceae

Tillandsia stricta Sol

Bromeliaceae

Vriesea pauperrima E. Pereira

Burseraceae

Protium icicariba (DC.) Marchand

Burseraceae

Protium brasiliense (Spreng.) Engl.

Burseraceae

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Cactaceae

Cereus fernambucensis Lem.

Cactaceae

Melocactus violaceus Pfeiff.

Cactaceae

Pilosocereus brasiliensis (Britton & Rose) Backeb.

Cactaceae

Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley

Calophyllaceae

Kielmeyera membranacea Casar.

Calophyllaceae

Kielmeyera excelsa Cambess.

Cannabaceae

Celtis pubescens (Kunth) Spreng.

Cannabaceae

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Capparaceae

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Capparaceae

Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl

Capparaceae

Crateva tapia L.

Capparaceae

Monilocarpa brasiliana (Banks ex DC.) Cornejo & IItis

Cardiopteridaceae

Citronella paniculata (Mart.) R. A. Howard

Caricaceae

Jacaratia heptaphylla (Vell.) A.DC.

Celastraceae

Maytenus obtusifolia Mart.

Celastraceae

Cheiloclinium serratum (Cambess.) A.C.Sm

Celastraceae

Maytenus schumanniana Loes

Celastraceae

Maytenus gonoclada Mart.

Celastraceae

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm

Chloranthaceae

Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.

Chrysobalanaceae

Couepia ovalifolia (Schott) Benth. ex Hook.f.

Chrysobalanaceae

Hirtella hebeclada Moric. ex DC.

Chrysobalanaceae

Licania kunthiana Hook.f.

Clusiaceae

Clusia fluminensis Planch. & Triana

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis Mart.

Clusiaceae

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi

Clusiaceae

Chrysochlamys saldanhae (Engl.) Oliveira-Filho

Clusiaceae

Clusia criuva Cambess.

Clusiaceae

Clusia lanceolata Cambess.

Clusiaceae

Clusia immersa C.M.Vieira

Clusiaceae

Clusia hilariana Schltdl.

Combretaceae

Terminalia glabrescens Mart.

Commelinaceae

Gibasis geniculata (Jacq.)

Commelinaceae

Dichorisandra sp.

Commelinaceae

Commelina benghalensis L.

Commelinaceae

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.

Commelinaceae

Commelina erecta L.

Convolvulaceae

Ipomoea cf. eriocalyx (Mart. ex Choisy) Meisn.

Cunoniaceae

Lamanonia ternata Vell.

Cyatheaceae

Cyathea delgadii Sternb.

Cyatheaceae

Cyathea phalerata Mart.

Cyatheaceae

Cyathea glaziovii (Fée) Domin

Cyatheaceae

Alsophila sternbergii (Sternb.) D. S. Conant

Cyatheaceae

Cyathea phalerata Mart.

Cyatheaceae

Cyathea hirsuta C. Presl.

Cyperaceaee

Cyperus rotundus L.

Dennstaedtiaceae

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Dilleniaceae

Doliocarpus littoralis (Kubitzki) Fraga & Stehmann

Dilleniaceae

Davilla rugosa Poir.

Dryopteridaceae

Lastreopsis cf. effusa (Sw.) Tindale

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Dryopteridaceae

Polybotrya cylindrica Kaulf.

Dryopteridaceae

Polybotrya semipinnata Fée

Dryopteridaceae

Ctenitis falciculata (Raddi) Ching

Ebenaceae

Diospyros inconstans Jacq.

Elaeocarpaceae

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.

Elaeocarpaceae

Sloanea garckeana K.Schum.

Elaeocarpaceae

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth.

Equisetaceae

Equiserum giganteum L.

Ericaceae

Agarista revoluta (Spreng.) J.D. Hook. ex Nied.

Ericaceae

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.

Eriocaulaceae

sp1.

Erythroxylaceae

Erythroxylum sp.

Euphorbiaceae

Sebastiania brevifolia (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Euphorbiaceae

Croton jacobinensis Baill.

Euphorbiaceae

Croton urucurana Baill.

Euphorbiaceae

Joanesia principes Vell.

Euphorbiaceae

Actinostemon verticilattus (Klotzsch) Baill.

Euphorbiaceae

Phylira brasiliensis Klotzsch

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum (L.) Morong

Euphorbiaceae

Sebastiania serrata (Baill. ex Müll.Arg.) Müll.Arg.

Euphorbiaceae

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

Pachystroma longifolium (Ness) I.M.Johst.

Euphorbiaceae

Actinostemon communis (Müll.Arg.) Pax

Euphorbiaceae

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg.

Euphorbiaceae

Croton compressus Lam.

Euphorbiaceae

Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervea (Spreng.) Müll.Arg.

Euphorbiaceae

Joanesia principes Vell.

Euphorbiaceae

Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera Mart.

Euphorbiaceae

Aparisthimium cordatum (A.Juss).Baill.

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum (Vell.) Pax

Euphorbiaceae

Croton floribundus Spreng.

Euphorbiaceae

Manihot leptopoda (Mull.Arg.) D.J.Rogers & Appan

Euphorbiaceae

Sapium sellowianum (Mull.Arg.) Klotzsch ex Baill.

Euphorbiaceae

Maprounea guianensis Aubl.

Euphorbiaceae

Mabea piriri Aubl.

Euphorbiaceae

Aparisthimium cordatum (A.Juss.) Baill.

Euphorbiaceae

Maprounea guianensis Aubl.

Euphorbiaceae

Aparisthimium cordatum (A.Juss.) Baill.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Euphorbiaceae

Acalypha brasiliensis Mull.Arg.

Euphorbiaceae

Tetrorchidium rubrivenium Poepp.

Euphorbiaceae

Algernonia leandrii (Baill.) G.L. Webster

Euphorbiaceae

Cnidoscolus oligandrus (Mull.Arg.) Pax

Euphorbiaceae

Pausandra morisiana (Casar.) Radlk

Fabaceae

Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J. W. Grimes

Fabaceae

Abrus precatorius L.

Fabaceae

Acosmium lentiscifolium Schott

Fabaceae

Aeschynomene sensitiva Sw.

Fabaceae

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record

Fabaceae

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Fabaceae

Andira fraxinifolia Benth.

Fabaceae

Andira anthelmia (Vell.) Benth.

Fabaceae

Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr.

Fabaceae

Arechis repens Handro

Fabaceae

Bauhinia forficata Link

Fabaceae

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.

Fabaceae

Caesalpinia echinata Lam.

Fabaceae

Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth.

Fabaceae

Centrosema virginianum (L.) Benth.

Fabaceae

Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Chamaecrista nictitans (L.) Moench

Fabaceae

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier

Fabaceae

Copaifera lucens Dwyer

Fabaceae

Copaifera langsdorffii (Vogel) Benth.

Fabaceae

Crotalaria verrucosa L.

Fabaceae

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton

Fabaceae

Dalbergia nigra (Vell) Allemão ex Benth

Fabaceae

Deguelia costata (Benth.) A.M.G.Azevedo & R.A.Camargo

Fabaceae

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Fabaceae

Enterolobium glaziovii (Benth.) Mesquita

Fabaceae

Erythrina verna Vell.

Fabaceae

Exostyles venusta Schott

Fabaceae

Hymenaea courbaril L.

Fabaceae

Hymenolobium janeirense Kuhlm.

Fabaceae

Inga maritima Benth.

Fabaceae

Inga laurina (Sw.) Willd.

Fabaceae

Inga capitata Desv.

Fabaceae

Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn.

Fabaceae

Inga sessilis (Vell.) Mart.

Fabaceae

Inga flagelliformis (Vell.) Mart.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Fabaceae

Inga selowiana Benth.

Fabaceae

Inga leptantha Benth.

Fabaceae

Lonchocarpus virgilioides (Vogel) Benth.

Fabaceae

Lonchocarpus cultratus (Vell.) A. M. G. Azevedo & H. C. Lima

Fabaceae

Machaerium obovatum Kuhlm. & Hoehne

Fabaceae

Machaerium stipitatum Vogel

Fabaceae

Machaerium pedicellatum Vogel

Fabaceae

Machaerium leucopterum Vogel

Fabaceae

Machaerium incorruptibile (Vell.) Benth.

Fabaceae

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld

Fabaceae

Machaerium lanceolatum (Vell.) J. F. Macbr.

Fabaceae

Machaerium trifoliolatum Ducke

Fabaceae

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Fabaceae

Machaerium ruddianum C. V. Mendonça & A. M. G. Azevedo

Fabaceae

Machaerium stipitatum Vogel

Fabaceae

Machaerium aculeatum Raddi

Fabaceae

Machaerium nigrum Vogel

Fabaceae

Machaerium brasiliense Vogel

Fabaceae

Machaerium cf. robsonnianum Filard & H. C. Lima

Fabaceae

Melanoxylon brauna Schott

Fabaceae

Mimosa pudica L.

Fabaceae

Mimosa myuros Barneby

Fabaceae

Muellera virgilioides (Vogel) M. J. Silva & A. M. G. Azevedo

Fabaceae

Myrocarpus frondosus Allemão

Fabaceae

Ormosia arborea (Vell.) Harms

Fabaceae

Ormosia fastigiata Tul.

Fabaceae

Parapiptadenia pterosperma (Benth.) Brenan

Fabaceae

Peltogyne discolor Vogel

Fabaceae

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

Fabaceae

Phanera radiata (Vell.) Vaz

Fabaceae

Piptadenia paniculata Benth.

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.

Fabaceae

Platycyamus regnellii Benth.

Fabaceae

Platymiscium floribundum Vogel

Fabaceae

Platymiscium pubescens Micheli

Fabaceae

Platypodium elegans Vogel

Fabaceae

Poecilanthe falcata (Vell.) Heringer

Fabaceae

Poeppigia procera C. Presl

Fabaceae

Pseudopiptadenia schumanniana (Taub.) G.P.Lewis & M.P.Lima

Fabaceae

Pseudopiptadenia aff. warmingii (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima

Fabaceae

Pseudopiptadenia contorta (DC.) G. P. Lewis & M. P. Lima

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Fabaceae

Pterocarpus rohrii Vahl

Fabaceae

Pterogyne nitens Tul.

Fabaceae

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger

Fabaceae

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose

Fabaceae

Senna appendiculata (Vogel) Wiersema

Fabaceae

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

Stryphnodendron polyphyllum Mart.

Fabaceae

Stylosanthes cf. guianensis (Aubl.) Sw.

Fabaceae

Swartzia apetala Raddi

Fabaceae

Swartzia pilulifera Benth.

Fabaceae

Sweetia fruticosa Spreng.

Fabaceae

Talisia esculenta (Cambess.) Radlk.

Fabaceae

Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker

Fabaceae

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev

Gentianaceae

Macrocarpaea obtusifolia (Griseb.) Gilg

Gentianaceae

Voyria aphylla (Jacq.) Pers.

Gentianaceae

Macrocarpaea glaziovii Gilg

Gesneriaceae

Sinningia speciosa (Lood.) Hiern

Hernandiaceae

Sparattanthelium botocudorum Mart.

Humiriaceae

Humiria balsamifera (Aubl.) J.St.-Hil.

Hypericaceae

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy

Hypericaceae

Vismia martiana Reichardt

Lacistemataceae

Lacistema pubescens Mart.

Lamiaceae

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke

Lauraceae

Ocotea fasciculata (Nees) Mez

Lauraceae

Nectandra membranacea (Sw.) Grieseb.

Lauraceae

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez

Lauraceae

Persea americana Mill.

Lauraceae

Endlicheria glomerata Mez

Lauraceae

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez

Lecythidaceae

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Lecythidaceae

Cariniana ianeirensis R.Knuth

Lecythidaceae

Couratari macrosperma A.C.Sm.

Lecythidaceae

Eschweilera compressa (Vell.) Miers

Lecythidaceae

Eschweilera cf. complanata S.A.Mori

Lecythidaceae

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Lentibulariaceae

Utricularia longifolia Gardner

Loranthaceae

Struthanthus marginatus (Desr.) Blume

Lygodiaceae

Lygodium volubile Sw.

Malpighiaceae

Byrsonima sericea DC.

Malpighiaceae

Niedenzuella glabra (Spreng.) W.R.Anderson

Malvaceae

Abutilon cf. purpurascens K. Schum.

Malvaceae

Basiloxylon brasiliensis (All.) K. Schum.

Malvaceae

Callianthe bedfordiana (Hook.) Donnell

Malvaceae

Ceiba erainthos (Cav.) K. Schum.

Malvaceae

Eriotheca macrophylla (K. Schum.) A. Robyns

Malvaceae

Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Robyns

Malvaceae

Helicteres brevispira A.St.-Hil.

Malvaceae

Luehea divaricata Mart. & Zucc.

Malvaceae

Luehea conwentzii K. Schum.

Malvaceae

Luehea grandiflora Mart. & Zucc.

Malvaceae

Luehea paniculata Mart. & Zucc.

Malvaceae

Malvastrum coromandelianum Garcke

Malvaceae

Pachira stenopetala Casar.

Malvaceae

Pavonia malacophylla (Link & Otto) Garcke

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

Malvaceae

Sida glaziovii K. Schum.

Malvaceae

Sida spinosa L.

Malvaceae

Sida rhombifolia L.

Malvaceae

Sida planicaulis Cav.

Malvaceae

Sidastrum micranthum (A. St.-Hil.) Fryxell

Malvaceae

Triumfetta semitriloba Jacq.

Malvaceae

Triumfetta rhomboidea Jacq.

Malvaceae

Waltheria americana L.

Malvaceae

Wissadula hernandioides (L. Hér.) Garcke

Melastomataceae

Clidemia hirta (L.) D. Don

Melastomataceae

Clidemia debilis Crueg.

Melastomataceae

Clidemia urceolata DC.

Melastomataceae

Henriettea saldanhaei Cogn.

Melastomataceae

Marcetia taxifolia (A. St.-Hil.) DC.

Melastomataceae

Meriania robusta Cogn.

Melastomataceae

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin

Melastomataceae

Miconia inconspicua Miq.

Melastomataceae

Miconia lymanii Wurdack

Melastomataceae

Miconia paniculata (DC.) Naudin

Melastomataceae

Miconia altissima Cogn.

Melastomataceae

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Melastomataceae

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin

Melastomataceae

Mouriri arenicola Morley

Melastomataceae

Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack

Melastomataceae

Tibouchina maximiliana (DC.) Baill.

Meliaceae

Cabalea canjerana (Vell.) Mart.

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Meliaceae

Guarea macrophylla Vahl

Meliaceae

Trichilia casaretti C. DC.

Meliaceae

Trichilia catigua A.Juss.

Meliaceae

Trichilia silvatica C.DC.

Meliaceae

Trichilia elegans A. Juss.

Meliaceae

Trichilia lepidota Mart.

Molluginaceae

Mollugo verticillata L.

Monimiaceae

Macropeplus friburgensis (Perkins) I.Santos & Peixoto

Monimiaceae

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

Monimiaceae

Mollinedia triflora (Spreng.) Tul.

Monimiaceae

Mollinedia gilgiana Perkins

Monimiaceae

Mollinedia longifolia Tul.

Monimiaceae

Mollinedia argyrogyna Perkins

Monimiaceae

Mollinedia puberula Perkins

Monimiaceae

Mollinedia lamprophylla Perkins

Monimiaceae

Mollinedia glabra (Spreng.) Perkins

Moraceae

Brosimum glaziovii Taub.

Moraceae

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

Moraceae

Dorstenia cayapia Vell.

Moraceae

Dorstenia arifolia Lam.

Moraceae

Helycostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby

Moraceae

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.

Moraceae

Pachystroma longiolium (Ness) I.M.Johnst.

Moraceae

Sorocea guilleminiana Gaudich.

Moraceae

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al.

Myristicaceae

Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb.

Myristicaceae

Virola gardneri (A.DC.) Warb.

Myrsinaceae

Myrsine umbellata Mart.

Myrtaceaae

Calyptranthes sp.

Myrtaceae

Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg) Nied.

Myrtaceae

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand ex Landrum

Myrtaceae

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg

Myrtaceae

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.

Myrtaceae

Campomanesia laurifolia Gardner

Myrtaceae

Eucalyptus sp.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Myrtaceae

Eugenia cf. pruinosa D.Legrand

Myrtaceae

Eugenia pruniformis Cambess.

Myrtaceae

Eugenia astringens Cambess.

Myrtaceae

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.

Myrtaceae

Eugenia selloi B.D.Jacks.

Myrtaceae

Eugenia copacabanensis Kiaersk.

Myrtaceae

Eugenia sulcata Spring ex Mart.

Myrtaceae

Eugenia excelsa O.Berg

Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

Myrtaceae

Eugenia repanda O.Berg

Myrtaceae

Eugenia pisiformis Cambess.

Myrtaceae

Eugenia cf. florida DC.

Myrtaceae

Eugenia rostrata O.Berg

Myrtaceae

Eugenia arenaria Cambess.

Myrtaceae

Eugenia guianensis Aubl.

Myrtaceae

Eugenia cf. batingabranca Sobral

Myrtaceae

Eugenia cf. bahiensis DC.

Myrtaceae

Eugenia brasiliensis Lam.

Myrtaceae

Eugenia candolleana DC.

Myrtaceae

Eugenia neoglomerata Sobral

Myrtaceae

Eugenia oblongata O.Berg

Myrtaceae

Marlierea cf. racemosa (Vell.) Kiaersk.

Myrtaceae

Marlierea cf. tomentosa Cambess.

Myrtaceae

Myrceugenia cf. myrcioides (Cambess.) O.Berg

Myrtaceae

Myrcia ovata Cambess.

Myrtaceae

Myrcia ilheosensis Kiaersk.

Myrtaceae

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

Myrtaceae

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Myrtaceae

Myrcia insularis Gardner

Myrtaceae

Myrcia cf. selloi (Spreng.) N.Silveira

Myrtaceae

Myrcia pubipetala Miq.

Myrtaceae

Myrcia cf. isaiana G.M.Barroso & Peixoto

Myrtaceae

Myrcia cf. recurvata O.Berg

Myrtaceae

Myrcia brasiliensis Kiaersk.

Myrtaceae

Myrcia cf. lundiana Kiaersk.

Myrtaceae

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.

Myrtaceae

Myrcia amazonica DC.

Myrtaceae

Myrcia cf. anceps (Spreng.) O.Berg

Myrtaceae

Myrcia pulchra (O.Berg) Kiaersk.

Myrtaceae

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg

Myrtaceae

Myrciaria tenella (DC.) O.Berg

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Myrtaceae

Myrciaria guaquiea (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand

Myrtaceae

Myrrhinium atropurpureum Schott

Myrtaceae

Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira

Myrtaceae

Neomitranthes langsdorffii (O.Berg) Mattos

Myrtaceae

Plinia phitrantha (Kiaersk.) Sobral

Myrtaceae

Plinia ilhensis G.M.Barroso

Myrtaceae

Psidium guineense Sw.

Myrtaceae

Psidium cattleianum Sabine

Myrtaceae

Psidium brownianum Mart. ex DC.

Myrtaceae

Psidium robustum O.Berg

Myrtaceae

Siphpneugenia densiflora O.Berg

Nyctaginaceae

Guapira obtusata (Jacq.) Lundell

Nyctaginaceae

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Nyctaginaceae

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

Nyctaginaceae

Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell

Nyctaginaceae

Guapira hirsuta (Choisy) Lundell

Nyctaginaceae

Bougainvillea spectabilis Willd.

Nyctaginaceae

Andradaea floribunda Allemão

Nyctaginaceae

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Ochnaceae

Ouratea cuspidata (A.St.-Hil.) Engl.

Ochnaceae

Plicouratea luschnathiana Tiegh.

Ochnaceae

Ouratea grandifolia (Planch.) Engl.

Ochnaceae

Ouratea parviflora (A.DC.) Baill.

Ochnaceae

Ouratea oliviformis (A.St.-Hil.) Engl.

Olacaceae

Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer

Olacaceae

Cathedra rubricaulis Miers

Olacaceae

Heisteria silvianii Schwacke

Olacaceae

Heisteria cf. ovata Benth.

Onagraceae

Fuchsia regia (Vell.) Munz

Passifloraceae

Passiflora alata Curtis

Passifloraceae

Passiflora speciosa Gardner

Peraceae

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.

Peraceae

Pera leandrii (Mart.) Baill.

Phyllanthaceae

Phyllanthus juglandifolius Wild.

Phyllanthaceae

Hyeronima alchorneiodes Allemão

Phytolaccaceae

Seguieria americana L.

Phytollacaceae

Seguieria langsdorffii Moq.

Picramniaceae

Picramnia bahiensis Turcz.

Picramniaceae

Picramnia ramiflora Planch.

Picramniaceae

Picramnia ciliata Mart.

Piperaceae

Piper amalago L.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Piperaceae

Piper cf. corcovadensis (Miq.) C.DC.

Piperaceae

Piper divaricatum G.Mey.

Piperaceae

Piper anisum (Spreng.) Angely

Piperaceae

Piper mollicomum Kunth

Piperaceae

Piper arboreum Aubl.

Piperaceae

Piper lhotzkyanum Kunth

Piperaceae

Piper caldense C.DC.

Piperaceae

Piper hispidum Sw.

Piperaceae

Piper rivinoides Kunth

Piperaceae

Piper aduncum L.

Piperaceae

Piper cf. nervulosum C.DC.

Piperaceae

Piper tuberculatum Jacq.

Piperaceae

Piper dilatatum Rich.

Piperaceae

Piper richardiifolium Kunth

Piperaceae

Piper gaudichaudianum Kunth

Piperaceae

Piper pseudopothifolium C.DC.

Piperaceae

Piper malacophyllum (C.Presl) C.DC.

Poaceae

Aulonemia cf. lanciflora Mcclure & L. B. Sm.

Poaceae

Axonopus sp.

Poaceae

Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone

Poaceae

Chusquea bambusoides (Raddi) Hack.

Poaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

Digitaria sp.

Poaceae

Guadua tagoara (Nees) Kunth

Poaceae

Ichnanthus cf. pallens (Sw.) Munro ex Benth.

Poaceae

Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Doll

Poaceae

Imperata brasiliensis Tin.

Poaceae

Lasiacis cf. sarghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase

Poaceae

Lasiacis cf. sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase

Poaceae

Melinis repens (Willd.) Zizka

Poaceae

Melinis minutiflora P. Beauv.

Poaceae

Merostachys sp.

Poaceae

Olyra latifolia L.

Poaceae

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.

Poaceae

Panicum sellowii Nees

Poaceae

Panicum cf. campestre Nees ex Trin.

Poaceae

Parianella sp.

Poaceae

Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga

Poaceae

Parodiophyllochloa penicillata (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone

Poaceae

Paspalum sp.

Poaceae

Pharus lappulaceus Aubl.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Poaceae

Raddia sp.

Poaceae

Rugoloa pilosa (Sw.) Zuloaga

Poaceae

Setaria sp.

Poaceae

Sporobolus virginicus (L.) Kunth

Poaceae

Sporobolus cf. indicus (L.) R. Br.

Poaceae

Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga

Poaceae

Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R. D. Webster

Polypodiaceae

Campyloneuron decurrens (Raddi) C. Presl

Primulaceae

Myrsine parvifolia A.DC.

Primulaceae

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Primulaceae

Jacquinia armillaris Jacq.

Primulaceae

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.

Primulaceae

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Primulaceae

Myrsine umbellata Mart.

Primulaceae

Myrsine venosa A. DC.

Primulaceae

Clavija spinosa (Vell.) Mez

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

Proteaceae

Euplassa cf. inaequalis (Pohl) Engl.

Pteridaceae

Pteris denticulata Sw.

Pteridaceae

Pteris splendens kaulf.

Pteridaceae

Pteris brasiliensis Raddi

Pteridaceae

Acrostichum aureum L.

Pteridaceae

Danaea nodosa (L.) Sm.

Pteridaceae

Adiantum pentadactylon Langsd. & Fisch.

Quiinaceae

Quiina glaziovii Engl.

Rhamnaceae

Rhamnidium elaeocarpum Reissek

Rhamnaceae

Ziziphus glaziovii Warm.

Rhamnaceae

Colubrina glandulosa Perkins

Rhamnaceae

Scutia arenicola (Casar.) Reissek

Rosaceae

Rubus brasiliensis Mart.

Rosaceae

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Rubiaceae

Alseis floribunda Schott

Rubiaceae

Alseis pickelii Pilg. & Schmale

Rubiaceae

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f.

Rubiaceae

Bathysa australis (A.St.-Hil.) Hook.f.

Rubiaceae

Bathysa mendoncaei K.Schum.

Rubiaceae

Bathysa gymnocarpa K. Schum.

Rubiaceae

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC.

Rubiaceae

Borreria verticillata (L.) G.Mey

Rubiaceae

Chomelia estrellana Müll.Arg.

Rubiaceae

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Rubiaceae

Coccocypselum cordifolium Nees & Mart.

Rubiaceae

Coffea arabica L.

Rubiaceae

Cordiera obtusa (K.Schum.) Kuntze

Rubiaceae

Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze

Rubiaceae

Cordiera myrciifolia (K.Schum.) C.H.Pers. & Delprete

Rubiaceae

Coussarea verticillata Müll.Arg.

Rubiaceae

Coussarea capitata (Benth.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Coussarea congestiflora Müll.Arg.

Rubiaceae

Coussarea accedens Müll.Arg.

Rubiaceae

Coussarrea nodosa (Benth.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.

Rubiaceae

Faramea brachyloba Müll.Arg.

Rubiaceae

Faramea truncata (Vell.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Faramea stipulacea (Cham. & Schltdl.) DC.

Rubiaceae

Faramea monantha Müll.Arg.

Rubiaceae

Faramea heteromera Müll.Arg.

Rubiaceae

Faramea multiflora A.Rich. ex DC.

Rubiaceae

Faramea truncata (Vell.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

Rubiaceae

Ixora gardneriana Benth.

Rubiaceae

Malanea forsteronioides Müll.Arg.

Rubiaceae

Margaritopsis chaenotricha (DC.) C.M.Taylor

Rubiaceae

Margaritopsis cymuligera (Müll.Arg.) C.M.Taylor

Rubiaceae

Margaritopsis cephalantha (Müll.Arg.) C.M.Taylor

Rubiaceae

Melanopsidium nigrum Colla

Rubiaceae

Palicourea marcgravii A.St.-Hil.

Rubiaceae

Palicourea longipedunculata Gardner

Rubiaceae

Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke

Rubiaceae

Posoqueria macropus Mart.

Rubiaceae

Posoqueria longiflora Aubl.

Rubiaceae

Posoqueria acutifolia Mart.

Rubiaceae

Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.

Rubiaceae

Psychotria carthagenensis Jacq.

Rubiaceae

Psychotria pleiocephala Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria vellosiana Benth.

Rubiaceae

Psychotria forsteronioides Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria ruelliifolia (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria rhytidocarpa Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria alto-macahensis M.Gomes

Rubiaceae

Psychotria brevicollis Müll.Arg.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Rubiaceae

Psychotria pallens Gardner

Rubiaceae

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl.

Rubiaceae

Psychotria suterella Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria stellaris Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra

Rubiaceae

Psychotria stenocalyx Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria cupularis (Müll.Arg.) Standl.

Rubiaceae

Psychotria bahiensis DC.

Rubiaceae

Psychotria subspathacea Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria tenuinervis Müll.Arg.

Rubiaceae

Randia armata (Sw.) DC.

Rubiaceae

Rudgea coronata (Vell.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Rudgea umbrosa Müll.Arg.

Rubiaceae

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Rudgea recurva Müll.Arg.

Rubiaceae

Rudgea parvifolia (Cham.) Müll.Arg.

Rubiaceae

Sabicea cf. grisea Cham. & Schltdl.

Rubiaceae

Schizocalyx cuspidatus (A.St.-Hil.) Kainul. & B. Bremer

Rubiaceae

Simira glaziovii (K.Schum.) Steyerm.

Rubiaceae

Simira viridiflora (Allemão & Saldanha) Steyerm.

Rutaceae

Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul.

Rutaceae

Galipea jasminiflora (A.St.-Hil) Engl.

Rutaceae

Ezenbeckia grandiflora Mart.

Rutaceae

Zanthozylum rhoifolium Lam.

Rutaceae

Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul.

Rutaceae

Conchocarpus heterophyllus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani

Rutaceae

Citrus Citrus x aurantium L.

Rutaceae

Citrus Citrus x limon (L.) Osbeck.

Rutaceae

Citrus Citrus x aurantiifolia (Chritm.) Swingle

Rutaceae

Zanthoxylum aff. tingoassuiba A. St.-Hil

Salicaceae

Casearia sylvestris Sw.

Salicaceae

Casearia decandra Jacq.

Salicaceae

Casearia commersoniana Cambess.

Salicaceae

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Salicaceae

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent.

Salicaceae

Casearia aff. lasiophylla Eichler

Salicaceae

Xylosma aff. ciliatifolia (Clos) Eichler

Salicaceae

Xylosma glaberrimum Sleumer

Salicaceae

Casearia pauciflora Cambess.

Salicaceae

Casearia aff. obliqua Spreng.

Salicaceae

Casearia aff. lutzelburgii Sleumer

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Salicaceae

Casearia souzae R.Marquete & Mansano

Salicaceae

Casearia aff. oblongifolia Cambess.

Salicaceae

Casearia aff. javitensis Kunth

Salviniaceae

Salvinia auriculata Aubl.

Santalaceae

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler

Sapindaceae

Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.

Sapindaceae

Allophylus petiolulatus Radlk.

Sapindaceae

Cupania emarginata Cambess.

Sapindaceae

Cupania oblongifolia Mart.

Sapindaceae

Matayba guianensis Aubl.

Sapindaceae

Paullinia rubiginosa Cambess.

Sapindaceae

Tripterodendron filicifolium Radlk.

Sapotaceae

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist

Sapotaceae

Chrysophyllum cf. viride Mart. & Eichler

Sapotaceae

Chrysophyllum fexuosum Mart.

Sapotaceae

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard

Sapotaceae

Manilkara salzmanni (A. DC.) H. J. Lam

Sapotaceae

Manilkara elata (Allemão ex Miq.) Monach.

Sapotaceae

Micropholis gardneriana (A. DC.) Pierre

Sapotaceae

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Sapotaceae

Pouteria psammophila (Mart.) Radlk.

Sapotaceae

Pouteria macahensis T.D.Penn.

Sapotaceae

Pouteria venosa (Mart.) Baehni

Sapotaceae

Pouteria grandiflora (A. DC.) Baehni

Sapotaceae

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni

Sapotaceae

Pouteria beaurepairei (Galz. & Raunk.) Baehni

Sapotaceae

Pouteria filipes Eyma

Sapotaceae

Sideroxylum obtusifoilium (Roem. & Schult.) T.D.Penn.

Simaroubaceae

Simaba cf. floribunda A. St.-Hil.

Simaroubaceae

Simarouba amara Aubl.

Siparunaceae

Siparuna poeppigii (Tul.) A.DC.

Siparunaceae

Siparuna aff. guianensis Aubl.

Siparunaceae

Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC.

Siparunaceae

Siparuna reginae (Tul.) A.DC.

Solanaceae

Solanum jussiaei Dunal

Solanaceae

Solanum paniculatum L.

Solanaceae

Solanum pereirae Carvalho

Thelypteridaceae

Thelypteris cf. interrupta (Willd.) K. Iwats.

Thelypteridaceae

Thelypteris serrata (Cav.) Alston

Trigoniaceae

Trigonia rotundifolia Lleras

Typhaceae

Typha domingensis Pers.

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Urticaceae

Urera baccifera (L.) Gaudich.

Urticaceae

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini

Urticaceae

Cecropia cf. lyratiloba Miq.

Urticaceae

Pourouma guianensis Aubl.

Urticaceae

Cecropia glaziovii Snethl.

Urticaceae

Cecropia hololeuca Miq.

Urticaceae

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.

Urticaceae

Pourouma guianensis Aubl.

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul

Urticaceae

Myryocarpa stipitata Benth

Verbenaceae

Aegiphila cf. mediterranea Vell.

Verbenaceae

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.

Verbenaceae

Lantana camara L.

Verbenaceae

Stachytarpheta crassifolia Schard.

Verbenaceae

Vitex polygama Cham.

Violaceae

Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don

Vochysiaceae

Vochysia tucanorum Mart.

Vochysiaceae

Vochysia schwackeana Warm.

Vochysiaceae

Qualea gestasiana A. St.-Hil.

Vochysiaceae

Vochysia cf. magnifica Warm.

Vochysiaceae

Vochysia rectiflora Warm.

Vochysiaceae

Qualea aff. multiflora Mart.

Vochysiaceae

Vochysia oppugnata (Vell.) Warm.

Vochysiaceae

Qualea gestasiana A. St.-Hil.

Vochysiaceae

Vochysia saldanhana Warm.

Winteraceae

Drimys brasiliensis Miers

Tabela 16 - Especialistas colaboradores em identificações de espécimes do IFN-RJ

ESPECIALISTA

FAMÍLIAS

Anderson Alves- Araújo (UFES)

Sapotaceae

Angela Vaz (JBRJ)

Fabaceae (Bauhinia)

Adriana Lobão (UFF)

Annonaceae

Anibal A. de Carvalho Júnior (JBRJ)

Polyporales

Ariane Luna Peixoto (JBRJ)

Monimiaceae

Claudio Nicoleti Fraga (JBRJ)

Dilleniaceae

Cyl Farney Sa (JBRJ)

Nyctaginaceae

Elsie F. Guimarães (JBRJ)

Piperaceae/Boraginaceae

Elton John Lirio (JBRJ)

Monimiaceae/Siparunaceae

Fabiana Filardi (ENBT/JBRJ)

Fabaceae (Machaerium)

Gustavo Shimizu (Unicamp)

Vochysiaceae

Haroldo Cavalcante de Lima (JBRJ)

Fabaceae

José Fernando Baungratz

Melastomataceae

Leandro Cardoso (JBRJ)

Balanophoraceae

L. P. M. de Moraes (JBRJ)

Boraginaceae

Marcelo Souza (UFRRJ)

Myrtaceae

Marcelo Trovó (UFRJ)

Eriocaulaceae

Marco Otávio Pellegrini (JBRJ)

Commelinaceae

Marcos Sobral (UFSJ)

Myrtaceae

Marcus Nadruz (JBRJ)

Araceae/Elaeocarpaceae

Maria de Fátima Freitas (JBRJ)

Primulaceae

Marli Pires Morim (JBRJ)

Fabaceae

Massimo Bovini (JBRJ)

Malvaceae

Nilda Marquete F. Silva (JBRJ)

Combretaceae

Pedro Vianna (Museu Goeldi)

Poaceae

Rafaela Campostrini Forzza (JBRJ)

Bromeliaceae

Regina P. Andreata (PUC/RJ)

Smilacaceae

Ronaldo Marquete (IBGE/JBRJ)

Achariaceae, Lacistemaceae e Salicaceae

Tarcisio Filgueiras (IBt-SP)

Poaceae

5.4. CATÁLOGO DAS PLANTAS VASCULARES E BRIÓFITAS DA FLORA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - CATÁLOGO DA FLORA RJ
(José Fernando Baumgratz)
Equipe:
- Comissão Organizadora
José Fernando A. Baumgratz (coord./JBRJ)
Marcus A. Nadruz Coelho (coord./JBRJ)
Ariane Luna Peixoto (JBRJ)
Claudine Massi Mynssen (JBRJ)
Dayana Souza P. Silva (Bolsista FAPERJ/JBRJ)
Begonha Eliza Hickman Bediaga (JBRJ)
Denise Pinheiro da Costa (JBRJ)
Eduardo Dalcin (JBRJ)
Elsie Franklin Guimarães (JBRJ)
Gustavo Martinelli (JBRJ)
Lana da Silva Sylvestre (UFRJ)
Maria de Fátima Freitas (JBRJ)
Marli Pires Morim (JBRJ)
Rafaela Campostrini Forzza (JBRJ)
- Comissão de Apoio Técnico
Bruno Augusto de Farias (CTIC/JBRJ)
Guilherme da Costa Garcia (CTIC/JBRJ)
Luis Alexandre Estevão da Silva (CTIC/JBRJ)
Rafael Oliveira Lima (CTIC/JBRJ)
Erika von Sohsten Medeiros (DIPEQ/JBRJ/Herbário)

- Autores/colaboradores: 158 profissionais e graduandos, de várias instituições de diferentes estados do
país e do exterior.

- Bolsista FAPERJ: Bruna de Oliveira Caldas (2014)
Instituição Financiadora:
FAPERJ-Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
Valor: R$ 180.000,00 (2011-2013)
Objetivos
Manter, atualizar e disponibilizar on line o Catálogo da Flora RJ com dados sobre ocorrência em
municípios, tipos de formações vegetacionais, Unidades de Conservação, distribuição geográfica no
Brasil, grau de ameaça, material testemunho e referências bibliográficas, incluindo gráficos que
ilustram a síntese desses dados para cada família no estado. Assim, objetiva reunir o conhecimento e
subsidiar o estudo da diversidade de plantas e das diferentes formações vegetacionais do estado,
fornecer diagnósticos qualiquantitativos da diversidade de grupos botânicos ocorrentes na flora
fluminense e realizar expedições científicas em áreas reconhecidas como prioritárias devido à
carência ou ausência de informação sobre a representatividade de espécies e a deficiência de
documentação em acervos de herbários. Destacam-se também como objetivos, a publicação de
monografias das famílias e um relato dos estudos e pesquisas desenvolvidos ao longo de décadas
sobre a flora fluminense, tanto de grupos botânicos quanto de flórulas regionais, iniciando pela obra
Flora Fluminensis, de Frei José Mariano da Conceição Vellozo, concluída em 1790.

Principais resultados e produtos

















Manutenção da planilha de dados com acesso on line, constituída de 12 campos de
informações relativos a nomes da família, gênero e espécie, subespécie ou variedade,
município, tipo de vegetação, Unidade de Conservação, distribuição geográfica no Brasil,
estado de conservação, herbário repositório, material testemunho, referência bibliográfica e
comentários; dados periodicamente disponíveis para atualização;
Atualização de sítio eletrônico do Catálogo da Flora RJ (http://florariojaneiro.jbrj.gov.br),
disponibilizando informações atualizadas, incluindo novas e retificadas, através de acesso on
line;
Revisão de dados do Catálogo, comparando-se com os citados na Lista de Espécies da Flora
do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/listaBrasil), tendo sido encontradas
divergências de informações relativas a 133 famílias e 2.389 táxons específicos e
infraespecíficos; atividade desenvolvida com apoio de Bruna O. Caldas, Bolsista Faperj;
Catalogação da família Cyperaceae, tendo sido registrados 24 gêneros e 118 espécies,
subespécies e variedades, com a participação também de Bruna O. Caldas, Bolsista Faperj;
Disponibilização de listagens das famílias e respectivos dados na flora fluminense, além de
gráficos ilustrando a quantidade de espécies por município, tipo de vegetação e por Unidade
de Conservação e o número de espécies ameaçadas por categoria de ameaça;
Mapas ilustrando a distribuição das espécies por municípios e no território brasileiro;
Sinopse da diversidade da flora fluminense, com um registro de 9.652 espécies,
subespécies e variedades, pertencentes a 1.909 gêneros e 324 famílias de Angiospermas,
Gimnospermas, Samambaias, Licófitas e Briófitas. Desse total, estão sendo estimadas ca.
1.600 espécies endêmicas. Em termos de número de espécies, o grupo das Angiospermas é
notadamente o mais numeroso, com 8.029, seguido das Briófitas, com 1.025, Samambaias e
Licófitas, com 595, e Gimnospermas, com três. Em termos de gêneros e famílias:
Angiospermas - 1.491 gen. e 189 fam., Briófitas - 302 gen. e 99 fam. e Samambaias e
Licófitas - 114 gen. e 34 fam., dados esses atualizados automaticamente quando da inserção
ou supressão de informações. O município do Rio de Janeiro, com 4.490 espécies,
subespécies e variedades, e a Floresta Ombrófila Densa Montana, com 1.501 espécies,
subespécies e variedades, são qualiquantitativamente os mais representativos,
respectivamente, entre os municípios e os tipos de vegetação;
Concluídas e submetidos para publicação, na revista Rodriguésia, os manuscritos de 14
monografias, que foram desenvolvidas com base nas normas estabelecidas no Manual de
Instruções para a elaboração do tratamento taxonômico; outras famílias já estão sendo
monografadas;
Ajustes periódicos na base JABOT, possibilitando correções e inclusão de dados referentes
às coleções informatizadas;
Realização de duas expedições científicas a serra da Bocaina, abrangendo áreas dos Estados
do Rio de Janeiro e de São Paulo, em formações de Floresta Ombrófila Densa;
Inclusão de imagens digitalizadas de exemplares do Herbário RB no sítio eletrônico do
Catálogo da Flora RJ (http://florariojaneiro.jbrj.gov.br) através do link com a Base de Dados
JABOT (www.jbrj.gov.br/jabot);
Manutenção do link com o sítio eletrônico da Lista de Espécies da Flora do Brasil
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/listaBrasil) para acesso a outras informações das
espécies listadas no Catálogo.

Perspectivas 2015






Expedições em locais das regiões Serrana, Noroeste e Vale do Paraíba, para novas coletas de
material botânico com registros fotográficos e georeferenciadas;
Diagnóstico qualiquantitativo da diversidade dos grupos levantados, com reconhecimento de
grupos botânicos carentes de dados e áreas geográficas precárias de informações sobre a
diversidade vegetal;
Manutenção e divulgação do Catálogo Flora do RJ on line, com dados continuamente
atualizados e com base nas informações solicitadas aos autores;
Publicação impressa de um livro reunindo os resultados obtidos sobre a diversidade da flora
fluminense, com dados da história, tipos de formações vegetacionais, análise
qualiquantitativa da diversidade, abordagem de conservação, espécies endêmicas e listagem
dos táxons inventariados.

6. NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA E GEOPROCESSAMENTO
Responsáveis: Dr. Luís Alexandre Estevão da Silva e
Dra. Marinez Siqueira

6.1. EQUIPE







Marinez Ferreira de Siqueira – Pesquisadora / Assessora de Dados
Eduardo Dalcin – Tecnologista
Luís Alexandre Estevão da Silva – Tecnologista / Coordenador do NCCG
Ernani Belon – Analista
Rafael Ribeiro - Técnico
Rafael Oliveira Lima - Técnico CTIC - Apoio programação em Sistemas da DIPEQ



Bolsistas:
o Fundação Flora:
 Leonardo da Silva Clemente;
 Felipe Alves de Oliveira;
 Natália Queiroz;
 João Monnerat Lanna
o
CNPq:
 Vinícius Andrade;
 George Azevedo

6.2. RESUMO EXECUTIVO
No ano de 2014 o NCCG estabeleceu como objetivo principal o suporte aos projetos institucionais,
apresentados a seguir:







Herbário Virtual de Plantas Repatriadas – REFLORA;
Sistema de Informação do CNCFlora;
Sistema Brasileiro de Biodiversidade - SiBBr (Figura 1);
Infraestrutura Nacional de Dados em Biodiversidade (IndBio);
Jardim Virtual;
Nova versão do Jabot.

Foram obtidos ainda avanços no desenvolvimento de pesquisas, por meio da manutenção e ampliação
das parcerias com pesquisadores de outras instituições. O NCCG manteve ainda presença em
atividades de ensino, tanto em nível de extensão como em pós-graduação.
6.3. AÇÕES E PARCERIAS EM NÍVEL INTERNACIONAL
Ampliação do total de coleções científicas disponíveis no GBIF
Além das coleções anteriormente disponibilizadas para o consumo do GBIF, as coleções de Kew e
Paris também foram configuradas para acesso via a ferramenta “Integrated Publishing Toolkit” (IPT)
- http://www.gbif.org/dataset/4300f8d5-1ae5-49e5-a101-63894b005868/stats, ampliando o nível de
publicação de dados da instituição internacionalmente. Houve ainda um crescimento no volume de
dados do RB no GBIF em 22.238 registros em relação ao ano anterior, conforme observado na Figura
41.

Figura 40 – Participação do IPJBRJ no SiBBr

Participação em fóruns internacionais em representação institucional ou nacional




IPBES Taskforce on Knowledge and Data
o 31 de Maio a 8 de Junho – Seul, Coréia do Sul
o Dr. Eduardo Dalcin
Informal Advisory Committee to the Clearing-house Mechanism – CBD
o 11 a 15 de Junho – Montreal, Canadá
o Dr. Eduardo Dalcin
World Flora Online – Comitê Técnico e Conselho
o 21 a 28 de Junho – São Petersburgo, Russia
 Dr. Eduardo Dalcin
o 26 de Outubro – Jönköping, Suécia (Comitê Técnico)
 Dr. Eduardo Dalcin

6.4. AÇÕES E PARCERIAS EM NÍVEL NACIONAL
Publicação dos dados ao SiBBr

Figura 41 – Participação do IPJBRJ no IPT/ GBIF

Participação em fóruns, grupos de trabalho e comitês nacionais:






Participação no Comitê Técnico Científico do SiBBr
o Dr. Eduardo Dalcin
Participação no Conselho Deliberativo do PainelBio
o Dr. Eduardo Dalcin
Participação nas reuniões, como representante institucional, do Grupo de Trabalho em
Integração de Sistemas de Informação e Banco de Dados sobre Biodiversidade, no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente;
o Dr. Eduardo Dalcin
Participação das reuniões técnicas para elaboração do Catálogo da Fauna Brasileira, com
apoio do MCTI e MMA;
o Dr. Eduardo Dalcin

6.5. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
Participação do Núcleo no Projeto Herbário Virtual- Reflora:
O NCCG recepcionou e treinou bolsistas para a atuação no projeto nas seguintes tarefas:









Análise e desenvolvimento de funcionalidades ao atual sistema de gerenciamento do herbário
em face das características das novas coleções botânicas a serem incorporadas, da melhoria
da interface, do módulo de curadoria e desenvolvimento de um controle de operações
(sistema de log) e gerenciamento de referências bibliográficas; permitindo a disponibilização
de dados e imagens sobre biodiversidade vegetal dos herbários nacionais e internacionais –
Leonardo da Silva Clemente
Análise e implementação do sistema de integração e disponibilização de dados e imagens da
biodiversidade vegetal dos herbários nacionais e internacionais - Felipe Alves de Oliveira;
Atividades de desenvolvimento de métodos para a melhora da qualidade e análise de dados
do sistema de gerenciamento dos dados do herbário – Jayron Soares;
Atividades de seleção, especificação de demanda de recurso computacional, instalação,
configuração e customização de ferramentas de publicação de dados – Nathália Queiroz;
Análise e desenvolvimento de atividades de melhoria da qualidade dos dados geoespaciais do
banco de dados - Ulises Rodrigo Magdalena
Atividades de identificação, mapeamento, categorização e padronização de dados sobre
biodiversidade, produzidos ou sob a guarda da DIPEQ - João Lana
Atividades de criação e manutenção de ambiente computacional para ferramentas de
publicação de dados - Thiago Lima

Desenvolvimento da nova versão do JABOT:
A nova versão do sistema de gerenciamento de coleções científicas, em desenvolvimento com
coordenação do servidor Rafael Lima e com o trabalho dos bolsistas Leonardo Clemente e Felipe
Alvex, teve sua nova versão parcialmente disponibilizada por meio dos seguintes módulos:









Módulo de Guia de Remessa para a Curadoria do Herbário (Figura 42);
Módulo de Relatórios de Coletas (Figura 43);
Módulo de Relatórios de Produtividade;
Módulo de Relatórios de Limpeza de Dados;
Módulo de Taxonomia;
Módulo de Controle de Usuários;
Gerenciamento de Coleções Correlatas;
Sistema de Importação de Planilhas;

Incorporação de coleções correlatas ao Jabot:




Banco de DNA coordenado pela Pesquisadora Luciana Franco, com a participação do
bolsista CNPq Vinícius Andrade, como produto do Projeto de Coleções Correlatas –
coordenado pela Dra. Rafaela Forzza;
Incorporação do Banco de Sementes, coordenado pelo Pesquisador Antônio Carlos Andrade;
Incorporação do Banco de Dados de Laminário;

Figura 42 – Módulo de Guia de Remessa para o RB

Figura 43 – Módulo de Relatórios do Jabot

Figura 44 – Apresentação do total de registros por tipo de coleção no Jabot




No momento o sistema Jabot gerencia os dados de 13 tipos de coleções científicas (Figura
44).
Manutenção do crescimento anual das coleções científicas, onde o Jabot continua a ser o
maior banco de dados da flora nacional (Figura 45).

Entrada de dados - Coleções Científicas
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Figura 45 – Apresentação do total de registros por tipo de coleção no Jabot

Limpeza de dados:




Correção de táxons e limpeza dos dicionários das unidades geopolíticas, por meio de
definição de rotinas de comparação de testemunhos e imagens. Por meio da ferramenta de
datacleaning do sistema SpeciesLink (Figura 46) o número de erros nos nomes de famílias e
gêneros foi zerado e, no nome de espécies foi reduzido de 55.000 amostras com nomes
suspeitos para somente 577 em 13/12/2014. O NCCG continua trabalhando na definição de
rotinas (Figura 47) para a limpeza de nomes de autores, coletores e em outros atributos da
base de dados. Nesse trabalho temos a participação do bolsista CNPq George Azevedo;
Integração do Jabot com a Lista de Espécies da Flora do Brasil para validação dos táxons
usados;

Figura 46 – Números sobre a qualidade de dados do Jabot.

Projeto de limpeza dos dados geográficos do JABOT:
Atividades relacionadas com a apresentação de projeto de georreferenciamento do RB; reuniões
sobre o escopo do desenvolvimento de interfaces para datacleaning dos dados geográficos pelos
bolsistas contratados para o desenvolvimento de aplicações e limpeza dos dados; atualização de
shapefiles que servirão à implementação do banco de dados PostgreSQL/PostGis; e
geoprocessamento apoiado por software GIS dos registros atualmente georreferenciados do JABOT
com a elaboração de planilhas e mapas a fim de fazer o diagnóstico da situação dos dados de acordo
com a sua localização fora dos limites do Brasil, bem como em relação aos municípios definidos pelo
IBGE_2014.

Figura 47 – Números sobre a qualidade de dados do Jabot







Participação em reuniões internas sobre a implantação do “data center” institucional, em
parte adquirido com recursos do REFLORA;
Apoio a projetos institucionais (Arquivo Graziela Maciel Barroso e Arquivo da Legislação
Institucional).
Módulo da Coleção Viva – desenvolvimento de interface avançada para a localização de
espécimes no arboreto (Figura 48).
Suporte para o projeto da Lista da Flora do Rio de Janeiro, coordenado pelos pesquisadores
Marcus Nadruz e José Fernando Baumgratz;
Consolidação da implantação e configuração da. Solução Atrio Pesquisa

Figura 48 – Módulo da Coleção Viva no Jabot.

Processo de “Individualização”Sistema Atrio PQ
A Solução ATRIO-PQ (Figura 49) é um ambiente virtual de integração de informações relativas às
atividades fins de Instituições de Pesquisa. O seu modelo de organização da informação objetiva
apoiar a coordenação das atividades dos pesquisadores e a gestão de Projetos de Pesquisa e
Laboratórios; registrar informações sobre as atividades correntes dos programas de pesquisa,
pesquisadores e pessoal técnico associado; registrar informações sobre seus resultados; consolidar
dados e calcular indicadores de desempenho; proceder à transferência de dados de e para a
Plataforma Currículo Lattes do CNPq e para outros sistemas de informação e coleta de dados; e
proceder à divulgação pública dessas informações. Abaixo são listadas as tarefas realizadas na
implantação:
Fevereiro 2014
Lançamento da versão beta 1.0 do Sistema.
Março 2014
Realização de duas reuniões com a COPPE depois de realizados os testes na versão Beta. (21 e 28 de
Março de 2014).
Agosto 2014
Realização de duas reuniões com a COPEE para novas customizações (atendidas na versão 2.0) nos
dias 07 e 25 de Agosto de 2014.
Outubro/Novembro de 2014
Assinatura do Contrato com a COPPE (contrato JBRJ nº 22/2014) e pagamento da Assinatura Anual.

Dezembro 2014
 Implantação de nova versão da Solução ATRIO-PQ. Esta versão incorpora os seguintes
módulos e funções:
o Web of Science
 Importação de itens de produção intelectual

Figura 49 – Sistema Atrio implantado na ENBT.

o Adenda
 Importação:
 Cadastramento de Dados Básicos Corpo Social
 Atualização de Citações de Artigos em Periódicos - Formato Genérico
 Atualização de Citações de Artigos em Periódicos - Formato Web of
Science
 Exportação
 Cadastramento de Dados Básicos Corpo Social
 Atualização de Citações de Artigos em Periódicos - Formato Genérico
*** Próximas versões: importação Web of Science:Scielo Citation Index; importação Scopus

6.6. DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E PARCERIAS
Laboratório Nacional de Computação Científica LNCC – Dr. Luís Gadelha
Reunião técnica em 27/11/2013 – JBRJ: Desenvolvimento de um workflow científico para
modelagem de distribuição de espécies. A partir desta data estamos trabalhando na estruturação de
processos de modelagem como workflows científicos, e no escalonamento e execução desses
processos para vários nós dos clusters buriti e sunhpc. Foram realizadas mais de vinte reuniões de
trabalho e workshops de treinamento. Atualmente temos um aluno de doutorado e três de mestrado
trabalhando diretamente nestes projetos, todos sob orientação da Dra Marinez Siqueira. Os produtos
desta parceria podem ser acessados nos seguintes sites, documentos e scripts disponíveis:






Interface R para publicação on-line de scripts R:
o https://rafaellima.shinyapps.io/Modelagem_Shiny/
Scripst R para modelagem:
o http://rpubs.com/asancheztapia
Projeto submetido: Edital Intel Parallel Computing Centers.
Desdobramentos da parceria: Utilização de clusters (24 núcleos, 700 núcleos) do LNCC para
rodar projetos de modelagem de distribuição de espécies.
Parceria com a Dra. Ana Maria de Carvalho Moura e Maria Luiza Machado Campos quanto
à aplicação de pesquisas com semântica, ontologias e integração de dados no JBRJ.

6.7. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE




Conclusão em março/2014 da dissertação do mestrado profissional do servidor Ernani Belon
no Programa de Engenharia Ambiental da UERJ (PEAMB). Título: Planejamento de recursos
hídricos de áreas rurais degradadas: aplicação do modelo SWAT em bacia hidrográfica
experimental na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O modelo utilizado funciona
acoplado ao software ArcGIS;
Mestrado Profissional em andamento do servidor Rafael Lima na ENBT com a orientação da
pesquisadora Marinez Siqueira.

6.8. APOIO TÉCNICO INSITUCIONAL
Gabinete da Presidência:





Geração de informações, mapas e modelos tridimensionais para subsidiar matérias relativas à
integração/recuperação das áreas do JBRJ;
Composição de grupo de trabalho com DIAT e DIPEQ sobre planejamento de uso das áreas a
serem desocupadas no JBRJ;
Levantamento e cálculo de áreas de núcleos de ocupação do JBRJ e auxílio nas
determinações e cálculos para recuperação e recomposição de áreas reintegradas;
Preenchimento do Autodiagnóstico de GT de Geoinformações, consulta promovida pelo
MMA.

Equipe PPBIO:







Participação em reuniões para apoiar a elaboração de mapas do projeto na área de proteção
do Tinguá.
Elaboração de Nota Técnica para a aquisição de aparelho de recepção GPS para o projeto
Elaboração de Pôster com a área de trabalho do PPBio/ Tinguá para o encontro em Brasília;
Produção e Atualização de mapas do projeto PPbio/ Guaxindiba;
Implantação de módulo Rapeld para o PPBio/ Estação Ecológica de Guaxindiba (PPBio) e
Reserva da Vale do Rio Doce, com produção de mapa de alta definição.

DIAT:
 Atualização dos shapefiles existentes na área dos canteiros do Arboreto para atender ao
controle das coleções vivas;
 Realização de testes de mapas fornecidos à AM4 para elaboração do Jardim Virtual;
 Levantamento de medidas de áreas de risco do JBRJ;
 Levantamento de pontos de interesse do JBRJ, com coleta de coordenadas com GPS e
disponibilização dos dados no Formato KML;
 Levantamento de pontos e produção de mapa das aleias para o Jardim Virtual;
 Participação em reuniões e atividades de georreferenciamento de elementos do Arboreto com
a elaboração de planilhas e shapefiles solicitados pela empresa AM4 para integração ao
“mapa do jardim botânico”.
6.9. APOIO TÉCNICO A PESQUISADORES E ALUNOS

Diversos produtos foram desenvolvidos para os pesquisadores da DIPEQ, proporcionando um apoio
especializado e acarretando em uma melhora nas pesquisas e publicações da casa. Um exemplo
desses produtos é o mapa de riqueza e gráfico associado com o mapa de pontos de coleta (Figura 50).

Figura 50 – Mapa de coletas geoprocessado.



Cyl Farney – desenvolvimento do banco de dados de coletas da Restinga, (32.000 registros).
















Extração e impressão de imagem Google para pesquisa de campo em Cabo Frio.
Maria Lucia Nova da Costa – elaboração de mapas para apoiar a tese de doutorado;
Claudine Mynssen – georreferenciamento de registros sul-americanos de espécies vegetais
com a elaboração de planilhas, shapefiles e mapas. Elaboração de mapa de coleta e correção
de Planilha de dados;
Thiago Rabelo (aluno de Cyl Farney) – sobre indicadores de conservação ambiental em
unidades de conservação utilizando ferramentas SIG;
Pablo - Criação de mapa com as parcelas do Pesquisador Pablo e sua posição em relação a
implantação dos módulos Rapeld / Tinguá;
Rogério Gribel – Elaboração de mapas de pontos de coleta na América Latina;
Marcus Nadruz – Elaboração de mapas de ocorrências de espécimes do gênero Anthurium;
Atualização e preparação de aparelhos GPS, com inserção de mapas para auxílio no
planejamento de atividades de campo;
Caco Sawczuk – Atendimento a demanda sobre utilização de GPS;
Haroldo C. Lima – Elaboração de Mapas das UCS Martelo e Urca; levantamento de
imagens de satélite de alta definição de aldeias indígenas;
Bruno Kurtz – Análise e criação de gradiente de distâncias de coletas
João Marcelo – Disponibilização dos Mapas Atualizados dos limites do JBRJ Para Ricardo
Couto (SMCA-RJ);
Felipe Fajardo – elaboração de mapa para o aluno Felipe Fajardo da distribuição de
espécime do gênero Promenaea (Orchiodacea) no Brasil;
Maria Alice (mestrado) – Elaboração de mapas da região de Itatiaia-RJ para a dissertação de
mestrado da aluna
Ana Gabriela – Elaboração de Mapa de coleta;
Verônica Maioli – Elaboração de mapa de coleta à partir de pontos de seu GPS.

6.10. ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Disciplinas e cursos ministrados pelos membros do NCCG:



Cursos de Fundamentos de GPS, teórico e prático, aberto a comunidade, nos dias 05 e 06 de
novembro de 2014 ministrado pelo servidor Rafael Ribeiro;
Disciplinas na pós-graduação:
o Introdução ao sistema de informação geográfica – SIG – Marinez Ferreira de
Siqueira;
o Modelagem de distribuição potencial de espécies – Marinez Ferreira de Siqueira;
o Gestão de Informação em Biodiversidade – Eduardo Dalcin e Luís Alexandre Estevão
da Silva

Tabela 17: Orientação a alunos: mestrado e doutorado

PROFESSORORIENTADOR
Marinez F. de
Siqueira
Marinez F. de
Siqueira
PROFESSORORIENTADOR
Marinez F. de
Siqueira
Marinez F. de
Siqueira
Marinez F. de
Siqueira
Marinez F. de
Siqueira
Marinez F. de
Siqueira
Marinez F. de
Siqueira
Marinez F. de
Siqueira
Marinez F. de
Siqueira
Eduardo Dalcin

ORIENTANDO

CATEGORIA /
VÍNCULO

INSTITUIÇÃO

Fábio Amorim de
Sena

Mestrado

Botânica- ENBT - JBRJ

Tiago Castro Silva

Mestrado

MP - ENBT/JBRJ

ORIENTANDO

CATEGORIA /
VÍNCULO

INSTITUIÇÃO

AGÊNCIA DE
FOMENTO /
PATROCINADORA

AGÊNCIA DE
FOMENTO /
PATROCINADORA

Thiago Straus Rabello Mestrado

MP - ENBT/JBRJ

Felipe Sodré Mendes
Barros

Mestrado

MP - ENBT/JBRJ

Rafael Oliveira Lima

Mestrado

MP - ENBT/JBRJ

Mestrado

MP - ENBT/JBRJ

Doutorado

Botânica- ENBT - JBRJ

CAPES

Doutorado

Botânica- ENBT - JBRJ

CAPES

Doutorado

Botânica- ENBT - JBRJ

CAPES

Doutorado

Botânica- ENBT - JBRJ

CAPES

Mestrado

Botânica- ENBT - JBRJ

Frederico Drumond
Martins
Andrea Sánchez
Tapia
Geissianny Bessão de
Assis
Pablo Viany Prieto
Flávia dos Santos
Pinto
Leonardo Martins
Gomes

Tabela 18: Participação em bancas de mestrado e doutorado

PROFESSOR
Marinez Ferreira
de Siqueira

MESTRANDO/
DOUTORANDO
Rita de Souza Mendes
Pereira - Mestranda

Marinez Ferreira
de Siqueira

Livia dos Santos Abdalla Mestranda

Marinez Ferreira
de Siqueira
Marinez Ferreira
de Siqueira

Daniel Tavares Cassilhas
Rosa - Mestrando
Camila Pessin Bonassio Mestranda

Marinez Ferreira
de Siqueira

Marinez Ferreira
de Siqueira
Luís Alexandre E.
da Silva

TÍTULO
Análise de lacuna de conservação e o
estabelecimento de áreas prioritárias para a
criação de novas unidades de conservação no
Estado do Espírito Santo
Análise de fragmentação florestal no município
de Silva Jardim, APA do Rio São João.

Redistribuição de morcegos endêmicos da
Amazônia em cenários de mudanças climáticas
Subsídios para o planejamento da Bacia
Hidrográfica do Ribeirão Bororé, Área de
Proteção Ambiental Bororé-Colônia, São
Paulo, SP.
Brenda da Rocha
Abordagem multiescalar para análise da
Alexandre - Mestranda
distribuição geográfica e conservação do
habitat: um estudo de caso com Leontopithecus
rosalia.
Marcelo de Moraes Weber Ecologia Geográfica de morcegos da familia
- Doutorando
Phyllostomidae na América do Sul
Nina Lys de Abreu Nunes - Padrões de endemismo de espécies de
mestrado
Leguminosae na Região Hidrográﬁca do
Atlântico Sudeste

INSTITUIÇÃO
Biodiversidade em
Unidades de
Conservação –
ENBT/JBRJ
Biodiversidade em
Unidades de
Conservação –
ENBT/JBRJ
Ecologia - UFRJ
Biodiversidade em
Unidades de
Conservação –
ENBT/JBRJ
Ecologia - UFRJ

Ecologia - UFRJ
Programa de Pósgraduação em
Botânica
ENBT/JBRJ

7. CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA FLORA
Responsável: Gustavo Martinelli

Atividades do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) em 2014
O CNCFlora integra a Diretoria de Pesquisas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro e foi criado no final de 2008 como uma Coordenação Geral, conforme estabelecido na
Portaria MMA nº 401 de 11 de setembro de 2009, com a missão de prevenir a extinção de espécies da
flora brasileira. A Portaria n° 43 do Ministério do Meio Ambiente, de 31 de janeiro de 2014,
referendou e ampliou as atribuições do CNCFlora, que são:








Organizar e gerenciar informações científicas disponíveis sobre espécies da flora brasileira e
sobre os processos ecológicos associados, por meio de um sistema de informações capaz de
subsidiar as avaliações de risco de extinção e planejar as ações para a conservação destas
espécies;
Avaliar o estado de conservação das espécies da flora brasileira, subsidiando a atualização
periódica da Lista Nacional Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção;
Elaborar e publicar os PAN para as espécies da flora brasileira, em articulação com o
Instituto Chico Mendes, quando executar, no âmbito de suas competências, as ações previstas
nos PAN para as espécies da flora brasileira;
Captar e mobilizar recursos para a implementação do Pró-Espécies, em articulação com o
Ministério do Meio Ambiente;
Formalizar os atos ou instrumentos de cooperação com parceiros externos para a elaboração
dos PAN; e
Elaborar mapas de ocorrência e de áreas prioritárias para a conservação das espécies
ameaçadas da flora brasileira.

Após a publicação do primeiro Livro Vermelho da Flora do Brasil no final de 2013, contendo o
resultado de mais de dois anos de trabalho na avaliação de risco de 4.617 espécies da flora do Brasil,
em 2014 o CNCFlora centrou esforços na avaliação do risco de extinção de espécies raras da flora do
bioma Cerrado, contemplando 610 espécies do bioma, e o Livro Vermelho das Espécies Raras do
Cerrado (Martinelli et al. 2014) foi publicado em dezembro deste ano. Vale destacar que o primeiro
Livro Vermelho da Flora do Brasil foi vencedor do Prêmio Jabuti 2014 na categoria Ciências
Naturais.
O CNCFlora desenvolveu internamente o sistema que suporta toda a base de dados e as atividades de
avaliação do risco de extinção de espécies da flora e de planejamento de ações de conservação da
flora ameaçada de extinção, graças a sua expertise em desenvolvimento de sistemas de
gerenciamento de dados científicos, o qual vem sendo aprimorado com a evolução dos trabalhos. A
base de dados do sistema do CNCFlora armazena, atualmente, dados sobre cerca de 5.200 espécies
da flora brasileira, incluído 30.724 bibliografias, 1.757 imagens, 271.920 registros de ocorrências
válidos e 7.501 ameaças mapeadas.
Detendo uma amostragem relevante de espécies ameaçadas de extinção e as respectivas categorias de
risco, em 2014 o CNCFlora pode avançar de forma consistente no esforço para retirar espécies da
flora da lista de ameaçadas de extinção. Mais importante do que criar listas de espécies ameaçadas de
extinção é conseguir retirá-las de lá. Para tanto, foram publicados em 2014 o livro “Áreas prioritárias
para conservação e uso sustentável de espécies ameaçadas de extinção da flora do Brasil” (Lo ola et

al. 2014) e o “Plano de Ação Nacional para a conservação do Faveiro-de-wilson” (Martins et al.
2014)
O livro “Áreas prioritárias para conservação e uso sustentável de espécies ameaçadas de extinção da
flora do Brasil” (Lo ola et al. 2014) permite a identificação do conjunto de áreas capaz de maximizar
a representação de espécies ameaçadas com o objetivo de traçar ações de conservação realistas e
viáveis. Oferece, assim, direcionamento para ações de conservação e suporte a políticas públicas
relacionadas com as estratégias para a conservação e manejo de espécies ameaçadas.
Dados sobre a espacialização geográfica das espécies de plantas ameaçadas de extinção e custos ou
conflitos para a implementação de ações de conservação são processados em softwares
especializados que permitem maximizar a conservação de espécies ameaçadas, evitando conflitos
com setores produtivos e favorecendo locais com remanescentes de vegetação nativa. Esse tipo de
trabalho representa hoje a vanguarda em termos globais para o planejamento e eficácia das ações de
conservação da flora.
No tocante aos planos de ação para conservação de espécies ameaçadas de extinção, o CNCFlora
evoluiu em importantes frentes, com destaque para o “Plano de Ação Nacional para a conservação do
Faveiro-de-wilson” (Martins et al. 2014), que visa a conservação de uma espécie criticamente em
perigo de extinção e endêmica do estado de Minas Gerais. Este PAN beneficia também mais 28
espécies ameaçadas e 13 quase ameaçadas que ocorrem na mesma área do Faveiro-de-wilson. Este
plano de ação foi elaborado de forma conjunta com o Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica de
Belo Horizonte (FZB-BH). Ainda, envolve diretamente 12 instituições e 31 pessoas.
Outro importante Plano de Ação Nacional que avançou em 2014 e será finalizado em 2015 é o do
Espinhaço Meridional, que contribuirá fortemente para a organização do conhecimento desta área e
das espécies ameaçadas que lá ocorrem. As análises das ameaças, feitas de forma espacial, são
decisivas para traçar ações de conservação precisas e realistas, evitando o aumento de conflitos
ambientais já existentes na área. Este plano contempla 257 espécies ameaçadas de extinção.
O CNCFlora está coordenando a elaboração da Estratégia Nacional para Conservação Ex Situ de
Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Brasil, que tem como objetivo propor diretrizes para o
aperfeiçoamento das práticas e para a orientação dos esforços de conservação ex situ no País, de
forma a promover a conservação efetiva de espécies ameaçadas da flora brasileira. Já foi realizado
um primeiro seminário com representantes de diversas instituições e um primeiro diagnóstico já foi
consolidado. Em novembro de 2014, o CNCFlora recebeu Mike Mounder, Reitor Adjunto da
Universidade Internacional da Flórida e expoente internacional em genética de conservação,
taxonomia, horticultura e conselheiro do Comitê de Conservação Ex Situ da IUCN, com o objetivo de
contribuir para a elaboração da Estratégia Nacional para Conservação Ex Situ no Brasil.
O CNCFlora também obteve reconhecimento internacional em 2014, com destaque para a
apresentação do trabalho de avaliação do risco de extinção de espécies da flora brasileira na
conferência internacional da UNESCO, versando sobre o tema “Botanists of theTwenty-first Century:
Roles, Challenges and Opportunities”, realizada na sede da UNESCO em Paris. O CNCFlora
também apresentou seu trabalho de conservação de espécies ameaçadas de extinção no Congresso
Internacional da Association for Tropical Biology and Conservation, realizado na Austrália. O
CNCFlora também apresentou a sua experiência em avaliação de risco de extinção de espécies da
flora brasileira na conferência organizada pela Concordia University em parceria com o Loyola
Sustainability Research Centre, em Montréal, Canadá, que tinha como objetivo de discutir o papel
dos Jardins Botânicos na governança socioambiental da biodiversidade.
O CNCFlora esteve representado no Simpósio Internacional de Ecologia e Conservação na UFMG,

em Belo Horizonte, Minas Gerais, e apresentou o trabalho sobre “Conservation Priorities for
Threatened Plants Along the Southern Espinhaço Range”. Também participou do V Encontro de
Pesquisadores do Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro, apresentando o trabalho
“Conservação da flora ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro: o papel do Parque
Nacional da Tijuca”.
Além disso, em 2014 o CNCFlora participou como consultor do Workshop da Fundação Zoo
Botânica do Rio Grande do Sul sobre o processo o seu processo de avaliação de risco de extinção da
flora do Estado. O CNCFlora participou também como consultor do Workshop para atualização do
mapa de áreas prioritárias para a conservação e uso sustentável do bioma Caatinga, promovido pelo
Ministério do Meio Ambiente e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
No 65º Congresso Nacional de Botânica, realizado em 2014 em Salvador, o CNCFlora realizou uma
reunião satélite com especialistas botânicos para apresentação e aprimoramento dos processos de
validação e avaliação do risco de extinção das espécies da flora do Brasil.
Até 2020, a meta do CNCFlora é de concluir a avaliação de risco de extinção de todas as espécies
catalogadas na Lista de Espécies da Flora do Brasil. Até 2020 o CNCFlora planeja, ainda, implantar
planos de ação para pelo menos 75% das espécies da flora ameaçadas de extinção e promover a
conservação ex situ de 75% das espécies criticamente ameaçadas.
O CNCFlora conta com uma rede de mais de 300 especialistas botânicos, baseados no Brasil e no
exterior, que trabalham de forma integrada por meio do sistema SisFlora. Conta ainda com
importantes parceiros globais, como o Royal Botanical Gardens - Kew, Conservation Internacional CI, Botanic Gardens Conservation Internacional-BGCI, South African National Biodiversity Institute
- SANBI, Missouri Botanical Garden e a União Internacional para Conservação da Natureza - UICN.
Atualmente o CNCFlora conta com uma equipe de 22 pessoas, composta por biólogos, ecólogos,
geógrafos e profissionais da bioinformática, treinados no Brasil e no exterior nos principais centros
de excelência e em instituições de vanguarda no tema da conservação de flora. Com isso, o
CNCFlora reuniu um time com capacitação diferenciada e se tornou referência no País nas atividades
de avaliação de risco de extinção e conservação de flora ameaçada, tendo sido convidado a orientar o
processo de elaboração de listas vermelhas de diversos estados além de dar suporte técnico em
processo de ajustamento de conduta no tocante à restauração e recuperação de áreas degradadas.
Em 2014, além dos três livros já citados, a equipe do CNCFlora produziu os seguintes artigos
científicos:
 Pougy N, Martins EM, Verdi M, et al. (2014) Urban forests and the conservation of
threatened plant species: the case of the Tijuca National Park, Brazil. Nat Conserv 2:170–
173. doi: dx.doi.org/10.1016/j.ncon.2014.09.007
 Moraes MA, Borges RAX, Martins EM, et al. (2014) Categorizing threatened species: an
analysis of the Red List of the flora of Brazil. Oryx 48:258–265. doi:
10.1017/S003060531200018X
 Martins EM, Martinelli G, Arbetman MP, et al. (2014) Development and characterization of
microsatellite loci for Ocotea species (Lauraceae) threatened with extinction. Genet Mol Res
13:5138–5142. doi: 10.4238/2014.July.7.6

8.

PROGRAMA

INSTITUCIONAL

DE

BOLSAS

DE

INICIAÇÃO

CIENTÍFICA

PIBIC/CNPq
Responsável: Leandro Freitas

8.1. EQUIPE




Leandro Freitas (coordenador)
Claudia Franca Barros, Leonardo Tavares Salgado, Vidal de Freitas Mansano (Comitê
Interno PIBIC-CNPq)
Leila Alves Fonseca (secretária)

8.2. FINANCIADOR E VALOR DO FINANCIAMENTO
CNPQ
28 bolsas PIBIC-Graduação,
12 meses (R$ 134.400,00)
10 bolsas por 7 meses e 7 bolsas por 5 meses, PIBIC–Ensino Médio (R$ 10.500,00)
Total: R$ 144.900,00
Fundação Flora de Apoio à Botânica
Apoio para realização do Seminário Anual (R$ 6.490,00)

8.3. OBJETIVOS
O PIBIC é um programa do CNPq, voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e
iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior, realizado através da concessão de
cotas de bolsas às instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo geral de:




Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
Contribuir para a formação científica de recursos que se dedicarão a qualquer atividade
profissional;
Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação.

Os objetivos específicos abrangem a instituição (incentivar as instituições à formulação de uma
política de IC; possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação; e qualificar alunos
para os programas de pós-graduação); os orientadores (estimular pesquisadores produtivos a
envolverem estudantes de graduação nas atividades científica, tecnológica, profissional e artísticocultural) e os bolsistas (proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar
cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os
problemas de pesquisa).
Já o PIBIC-JR (Ensino Médio) visa fortalecer o processo de disseminação das informações e
conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, e desenvolver atitudes, habilidades e valores
necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes de Ensino Médio de escolas públicas.

8.4. PRINCIPAIS RESULTADOS E PRODUTOS
O PIBIC é um programa regido por regras do CNPq somadas a regras institucionais estabelecidas
pelo seu Comitê Interno. As principais atividades envolvem:





Elaboração da proposta para concorrência no edital anual de concessão de cotas de bolsas;
Acompanhamento dos bolsistas através do relatório anual com base nos planos de trabalho e
atividades acadêmicas;
Seleção de orientadores para recebimento de cotas, com base na análise da produção
acadêmica e projeto de pesquisa;
Realização de Seminário Anual com apresentação dos resultados pelos bolsistas, palestras e
avaliação do Programa por Comitê Externo do CNPq.

Em 2014, o JBRJ manteve sua cota de 28 bolsas PIBIC junto ao CNPq. Foi lançado edital interno de
seleção de orientadores, a qual foi realizada no início de julho juntamente com avaliação dos
relatórios dos bolsistas. Em julho foi realizado o Seminário Anual PIBIC. Foram renovadas 7 cotas
de PIBIC-Jr.
Os principais avanços obtidos em 2014 foram:







Expansão do PIBIC-Jr na instituição, através da cooperação com o CAp-UFRJ, além do
Colégio Pedro II.
Manutenção dos critérios de seleção de orientadores e da pontuação fixa de corte, ampliando
a transparência e a participação no processo.
Redução da ociosidade de bolsas, com ocupação total de cotas no final do ciclo anterior
(julho de 2013), o que forneceu a base da argumentação em recurso que resultou na
manutenção do número de cotas dos dois anos anteriores. Os mecanismos foram bem
assimilados pelos orientadores, de modo que não houve ociosidade de cotas no novo ciclo
que iniciou em agosto de 2014.
Consolidação da aproximação com o Programa de Pós-Graduação do JBRJ, através de
participação de alunos no Seminário Anual.
Inclusão do módulo PIBIC no Sistema de Gerenciamento de Projetos da DIPEQ
desenvolvido pela COPPE-UFRJ (Atrio Pesquisa).

8.5. PERSPECTIVAS 2015
O principal desafio do Programa atualmente é implantação do sistema de gerenciamento do PIBIC
dentro do Atrio Pesquisa - DIPEQ. Foram solicitados ajustes à COPPE e à Assessoria de Projetos –
DIPEQ, na última apresentação do sistema (meados de 2014), que uma vez realizadas permitirão a
operacionalização do processo de avaliação de bolsistas e seleção de orientadores via Atrio.
Como o edital de cotas PIBIC-CNPq passou as ser bianual, este ano teremos as cotas mantidas de
modo que o desafio é internamente ampliar a participação de orientadores qualificados, inclusive de
outros setores do Jardim e consolidar a análise de egressos iniciada em 2013, de modo a traçar
estratégias para melhor inserção dos ex-bolsistas na pós-gradução.
Em relação ao PIBIC-Jr, não foi possível preencher a totalidade de cotas em 2014, devido
basicamente ao excesso de oferta de bolsas PIBIC-Jr (UFRJ, FIOCRUZ e CEFET) nas duas escolas
parceiras e às dificuldades de mobilidade dos alunos do Pedro II. Deste modo, a meta é ampliar as
parcerias, incluindo no Programa uma escola estadual próxima ao JBRJ.

Em relação ao processo seletivo, é recomendável uma análise dos critérios e pontuação para
eventuais ajustes. Particularmente os critérios de pontuação para capítulos de livro têm gerado
questionamentos e precisam ser revisados para apresentação mais clara.
8.6. APÊNDICES
Tabela 19 – Lista de orientadores e bolsistas PIBIC-Graduação 2014

ORIENTADORES

BOLSISTAS

FACULDADE

INÍCIO

FIM

Alda Lucia Heizer

Julia Maria C. Gaspar
João Augusto M. Vieira

UFRJ
UFRJ

8/2012
8/2014

7/2014
ativo

André Mantovani

Camila Pereira da Silva
Lawrence da S. Rocha

Celso Lisboa
UFRJ

9/2013
8/2014

7/2014
ativo

Aníbal Carvalho

Laura Videira Filardi

UFRJ

10/2013

ativo

Antonio Carlos Andrade

Bruno D. Cordeiro
Luísa Lima Leal

UNIRIO
UNIRIO

02/2013
04/2014

04/2014
ativo

Claudia Franca Barros

Vivian Maria de S. de Farias PUC-RIO
Glaucia Crispim Ferreira
UFRRJ

09/2013

04/2014

04/2014

ativo

Denise Pinheiro da Costa

Cinthia C. C. da Cruz
Felipe J. de S. Christo

Gama Filho
Estácio

12/2012
10/2013

ativo
ativo

Elsie Franklin Guimarães

Brenda de A. Gomes
Luiz Paulo M. Moraes
Thalita dos S. Mendes

UERJ
UERJ
UERJ

08/2013
08/2013
04/2014

3/2014
ativo
ativo

Gilberto Menezes Amado Filho

Jonas de Azevedo
Renato T. B. Almeida
Thais Lemos Quintão
Rafael B. Krebs Monteiro

FAMATh
UFRJ
UFES
PUC

08/2013
08/2013
05/2013
08/2014

ativo
7/2014
04/2014
ativo

Gustavo Martinelli

Caio Baez Gomes

PUC-RIO

10/2013

ativo

João Marcelo Alvarenga

Adrian H. Leonardo-Pereira UFRJ
Isabel Ramalho O. de Leoni UFRJ
Priscila C. T. da Silva
PUC-RIO

09/2013
09/2013
08/2014

ativo
07/2014
ativo

José Fernando A. de Baumgratz

Talvanis L. Freire

PUC-RIO

04/2013

ativo

Karen Lúcia G. De Toni

Wellington S. França
Dayene Silva Marcos

UNIGRANRIO
CECIERJ

03/2013
01/2014

01/2014
ativo

ORIENTADORES

BOLSISTAS

FACULDADE

INÍCIO

FIM

Leandro Freitas

Alessandra Ribeiro Pinto
Ana Carolina B. Correa
Maria Cecilia C. Ferreira
Julia de Oliveira

UNIRIO
UFRJ
UNIFESO
UNIRIO

03/2012
08/2013
08/2014
10/2014

07/2014
07/2014
ativo
ativo

Leonardo T. Salgado

Lilian Jorge Hill
UVA
Maria Julia P. F. Willemes UVA

09/2010
10/2013

07/2014
ativo

Maria de Fatima Freitas

Elaine dos Santos Malta
Mateus P. Lombardi

Gama Filho
PUC-RIO

08/2013
08/2014

04/2014
ativo

Maristerra R. Lemes

Luan Carlos D Freitas
Evandson Sousa

UVA
UVA

08/2013
09/2014

08/2014
ativo

Massimo G. Bovini

Carlos Daniel Miranda
Ferreira

Neusa Tamaio
Paulo José F. Gumiarães

08/2014

ativo

Leonardo B. do Nascimento UFF

03/2013

ativo

Ádria Pamplona Miranda
Freire
Lumena Silva Albergarias

UFRRJ

08/2014

11/2014

Estácio de Sá

11/2014

ativo

Rafaela C. Forzza

Gustavo P. A.Pinto
Rafael G. B. da Silva

IFRJ
UVA

08/2014
02/2012

ativo
ativo

Renata Perpetuo Reis

Iris L. de Menezes

Estácio de Sá

08/2012

07/2014

Diana Brasil Rebelo Seródio

08/2014

ativo

Gabriela Lins N. Bezerra
UNIRIO
Tarlile Barbosa Lima
UFF
Marcus José de A. F. Junior UNIRIO

03/2013
07/2011
02/2014

02/2014
ativo
ativo

Vidal de Freitas Mansano

Estácio de Sá

Tabela 20 – Lista de orientadores e bolsistas PIBIC-Jr. 2014

ORIENTADORES

BOLSISTAS

SITUAÇÃO

Alda Lucia Heizer

Ygor Martins da Cruz

Ativo

Claudia Franca Barros

Ronnie Freire M. de Sousa

Ativo

Gilberto Menezes Amado Filho

Daniel Sussuarana Ventura
João Antonio Br

Ativo
Ativo

ORIENTADORES

BOLSISTAS

SITUAÇÃO

Karen L. G. de Toni

Ramon de Oliveira

Cancelado

Leandro Freitas

Seiji Rocha Watanabe

Ativo

Neusa Tamaio

Lucas Moreira Grisolia

Cancelado

Vidal de Freitas Mansano

Pedro N. Aragão Quinderè

Ativo

Situação atual:




PIBIC - Graduação
o Número de orientadores: 22
o Número de bolsas: 28
o Bolsas implantadas: 28
PIBIC-Jr.
o Número de orientadores: 6
o Número de bolsas: 7
o Bolsas implantadas: 6

Síntese da seleção de orientadores
 Número de candidatos: 23



Número de orientadores contemplados: 22

Tabela 21 – Síntese da seleção de orientadores

ORIENTADORES CANDIDATOS

COTAS PEDIDAS

COTAS CONCEDIDAS

Alda Lucia Heizer

1

1

Aníbal Carvalho

1

1

André Mantovani

1

1

Antonio Carlos Andrade

1

1

Claudia F. Barros

1

1

Claudine Mynssen

1

0

Denise P. da Costa

3

1

Elsie F. Guimarães

2

2

Gilberto M. Amado Filho

3

2

Gustavo Martinelli

1

1

João Marcelo A. Braga

3

2

ORIENTADORES CANDIDATOS

COTAS PEDIDAS

COTAS CONCEDIDAS

José Fernando A. Baumgratz

2

1

Karen L. de Toni

1

1

Leandro Freitas

2

2

Leonardo Salgado

2

1

Maria de Fatima Freitas

1

1

Maristerra Lemes

2

1

Massimo Bovini

1

1

Paulo José Guimarães

1

1

Neusa Tamaio

1

1

Rafaela Forzza

3

2

Renata Reis

2

1

Vidal F. Mansano

2

2

8.7. XXII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 22 A 24 DE JULHO DE 2014
Comitê Externo:


Prof. Dr. Paulo Cesar de Paiva, Departamento de Zoologia - UFRJ



Prof. Dr. Vinicius Castro Souza, Departamento de Ciências Biológicas, USP

Palestras:





Palestra “Reprogramando a carreira científica: sonhos e desatinos de um cientista carioca
interessado em células-tronco” - Stevens Rehen - Professor Titular - Instituto de Ciências
Biomédicas - UFRJ
Palestra “Em busca da conexão entre o cultivo e a conservação de algas marinhas” - Beatriz
Castelar – Oceanógrafa -Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ)
Palestra “Sistemática e Conservação das Scrophulariaceae s.l. do Brasil” - Vinicius Castro
Souza – Professor Associado - Departamento de Ciências Biológicas - Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz - USP
Palestra “Como construir uma carreira sistemática” - Raquel Fernandes Monteiro –
Doutoranda – PPG Botânica - JBRJ

Apresentação dos bolsistas (24 apresentações):





















A INFLUÊNCIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS NO PROCESSO DE REGENERAÇÃO NATURAL EM
PLANTIOS DE RESTAURAÇÃO(Adrian Hagemeye Leonardo-Pereira)
COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE ABELHAS EUGLOSSINI (APIDAE) EM MATA ATLÂNTICA
MONTANA (Alessandra Ribeiro Pinto)
CRESCIMENTO INICIAL DE TRÊS ESPÉCIES DA FORMAÇÃO ARBUSTIVA ABERTA DA RESTINGA
EM RESPOSTA A FERTILIZAÇÃO DO SOLO (Bruno Damasceno Cordeiro)
FLORA DOS CAMPOS DE ALTITUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PARQUE ESTADUAL DOS
TRÊS PICOS (PETP) (Caio Baez Gomes)
MORFO-FISIOLOGIA DAS RAIZES AÉREAS DA ARÁCEA LIANESCENTE RHODOSPATHA
OBLONGATA POEPPIG (Camila Pereira da Silva)
LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE BRIÓFITAS NA ÁREA URBANA DO CENTRO DA CIDADE DE
PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL (Felipe Juliani de S. Christo)
APRIMORAMENTO DO CULTIVO IN VITRO DE CANISTROCARPUS CERVICORNIS (Íris Lourenco de
Menezes)
ANÁLISE DO SISTEMA DE COLETA E PRODUÇÃO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS DA
REGIÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOÃO – RJ (Isabel Ramalho Ortigão de Leoni)
IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DAS ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES DO MONUMENTO
NATURAL DAS ILHAS CAGARRAS (Jonas de Azevedo)
HERBIE FÉE: A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE UMA COLEÇÃO (Júlia Maria Correia Gaspar)
EVOLUÇÃO EM FERRUGENS (UREDINALES-FUNGI): VISÃO A PARTIR DA RECONSTRUÇÃO
FILOGENÉTICA DOS HOSPEDEIROS (Laura Videira Filardi)
IDENTIFICAÇÃO ANATÔMICA DE MADEIRAS COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(Leonardo Bora do Nascimento)
EFEITOS A CURTO PRAZO DA ACIDIFICAÇÃO DA ÁGUA DO MAR NO BIOFILME FORMADO
SOBRE ALGAS CALCÁRIAS IN VITRO (Maria Julia Pinto da Fonseca Fernandes Willemes)
DIVERSIDADE E ESTRUTURA GENÉTICA DE POPULAÇÕES DO JEQUITIBÁ-AÇU (CARINIANA
IANEIRENSIS R. KNUTH, LECYTHIDACEAE), UMA ESPÉCIE ARBÓREA AMEAÇADA DE
EXTINÇÃO (Luan Carlos Dias de Freitas)
POTENCIAL ALELOPÁTICO DAS ESPÉCIES NATIVAS DA RESTINGA NA PLANTA EXÓTICA
INVASORA C. EQUISETIFOLIA L. (Luísa Lima Leal)
DIVERSIDADE DE BORAGINACEAE NA SERRA DA TIRIRICA, NITERÓI/ MARICÁ, RJ, BRASIL (Luiz
Paulo Martins de Moraes)
REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO DIALIUM (LEGUMINOSAE: DIALIINAE) NO NEOTRÓPICO
(Marcus José de A. F. Junior)
CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FILAMENTOS INTERMEDIÁRIOS EM MACROALGAS
MARINHAS (Lilian Jorge Hill)
FAUNA ASSOCIADA A RODOLITOS DO BANCO DAVIS NA CADEIA DE MONTANHAS
SUBMARINAS VITÓRIA-TRINDADE (Natália Ribeiro Costa)
RIQUEZA DE ESPÉCIES DA FLORA VASCULAR DA SERRA DO ARACÁ, AMAZONAS, BRASIL






(Rafael Gomes Barbosa da Silva)
CARACTERIZAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
BÊNTICA
EM
ÁREAS
SOB
DIFERENTES
CONDICIONANTES ECOLÓGICAS NO BANCO DOS ABROLHOS, BA (Renato Tenan de B. Almeida)
ESTUDOS
ONTOGENÉTICOS
DE
INFLORESCÊNCIAS
EM
CLIDEMIA
(MICONIEAE,
MELASTOMATACEAE) APLICADOS À SISTEMÁTICA. (Talvanis Lorenzetti Freire)
MODELAGEM DE PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO EM SWARTZIA (LEGUMINOSAE,
PAPILIONOIDEAE), UM GÊNERO DIVERSO NO NEOTRÓPICO (Tarlile Barbosa Lima)
MORFOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DOS ESTIGMAS DE GÊNEROS TILLANDSÓIDES (Wellington
Souza de França)

Resumos de bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras
Ana Carolina Brant Correa
FENODINÂMICA DE UMA COMUNIDADE ARBÓREA DE MATA ATLÂNTICA MONTANA
Gabriela Lins Nogueira Bezerra
ANATOMIA E HISTOQUÍMICA
PAPILIONOIDEAE)

DO

ARILO

EM

SWARTZIA

(LEGUMINOSAE,

Sessão de painéis – PIBIC-Jr






MORFOLOGIA DE FRUTOS E SEMENTES DO CLADO HYMENAEA (Pedro N.A.
Quinderé)
ATUALIZAÇÃO DAS COLETAS DE MADEIRAS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA:
RESGATE DE INFORMAÇÕES, OBTENÇÃO DE IMAGENS E ATUALIZAÇÃO DA
BASE DE DADOS DA XILOTECA DO JARDIM BOTÃNICO DO RIO DE JANEIRO
(Ronnie Freire Marques de Sousa)
QUANTO MAIOR O NÚMERO DE POLINIZADORES MAIOR O NÚMERO DE
LADRÕES DE NÉCTAR? (Seiji Rocha Watanabe)
IMAGENS DE UMA EXPEDIÇÃO. JEAN MASSART E SUA VIAGEM À AMAZÔNIA,
EM 1922 (Ygor Martins da Cruz)

8.8. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO PELO COMITÊ EXTERNO
Pontos positivos







Diversidade de temas dos projetos e alta qualidade de parte dos projetos;
Clareza do edital e valorização dos pesquisadores mais produtivos;
Apresentações orais e resumos expandidos;
Aproximação com pós-graduandos e egressos no Seminário;
Boa frequência de alunos, orientadores e interessados no Seminário.
Redução de ociosidade de cotas;

Pontos para aprimoramento




Sistema informatizado para gerenciamento dos bolsistas, projetos e relatórios;
Análise de egressos e consolidação de indicadores do PIBIC;
Melhoria na elaboração dos relatórios e redação dos resumos

9. BIBLIOTECA BARBOSA RODRIGUES
Responsável: Rosana Simões Medeiros

Criada em 1890, a Biblioteca Barbosa Rodrigues teve como núcleo original obras pertencentes a D.
Pedro II, as quais foram doadas pela família imperial a João Barbosa Rodrigues, quando este era
diretor do JBRJ (1890-1909). Desde então, seu acervo vem sendo continuamente ampliado com obras
nacionais e estrangeiras.
A Biblioteca com sua coleção de aproximadamente 43.000 volumes entre livros, periódicos (1.600
títulos com mais de 90.000 fascículos), folhetos, teses, iconografias, obras raras e clássicas da
literatura científica, tem como objetivo principal subsidiar as pesquisas da Instituição, apoiar as
atividades de ensino e pesquisa da ENBT-Escola Nacional de Botânica Tropical como também do
usuário externo (estudantes universitários de cursos de biologia e ciências afins, história, ilustração
botânica, paisagismo, alunos de cursos de pós-graduação em Botânica e ciências correlatas, alunos da
rede pública), através da literatura nacional e estrangeira, permitindo aos interessados, acesso à
informação especializada.
Informatizada desde 2005, disponibiliza catálogo das base de dados (obras gerais, obras raras, artigos
de periódicos, teses e periódicos)
na Internet com acesso pela página do JBRJ
(http://abcd.jbrj.gov.br/site/php/index.php).
O acervo de obras raras da biblioteca Barbosa Rodrigues, com 1.680 títulos e cerca de 4.000
volumes, fonte de valor inquestionável para a memória e pesquisa científica do país na área de
botânica, é extremamente valioso devido à antiguidade das edições, tiragens reduzidas e importância
histórica e científica dos autores, constituindo uma fonte fundamental de pesquisa e consulta para
estudos nas áreas de botânica, história da ciência e das expressões plásticas que constituem as
ilustrações botânicas, base dos tratados naturalistas mais antigos e das pesquisas científicas botânicas
da atualidade. Avaliado sob este ângulo, a relevância das obras raras da Biblioteca não se
circunscreve às pesquisas bibliográficas técnico-científicas, representando, também, um precioso
registro da diversidade da flora brasileira e da história da Ciência no Brasil.
Suas ações em 2014 voltaram-se para (a) a organização, manutenção, conservação, preservação,
segurança, ampliação das coleções bibliográficas; (b) manutenção e ampliação do intercâmbio de
publicações, hoje realizado com cerca de 500 instituições congêneres nacionais e internacionais; (c)
manutenção e ampliação do acervo da memória técnica e histórica do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro; (d) consolidação do processo de informatização do acervo com a criação de novas bases de
dados visando dotar a Biblioteca das condições necessárias para dar acesso aos dados e informações
contidas em suas coleções, de forma imediata e facilitada.

9.1. DESTAQUE
A Dipeq, sob a coordenação do pesquisador Dr. José Fernando Andrade Baumgratz, participando a
equipe de pesquisadores e bibliotecária, aprovou junto a FAPERJ, (edital n° 5 de 2014): “Apoio à
Atualização de Acervos Bibliográficos nas Instituições de Ensino Superior e Pesquisa Sediadas no
Estado do Rio de Janeiro” o projeto "Modernização do Acervo Bibliográfico do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro: apoio às linhas de pesquisas em Bioquímica, Genética e Biologia Celular" no
valor de R$ 40.000,00 para aquisição de 90 livros.

O projeto, submetido e aprovado no primeiro semestre de 2014, se volta à aquisição de livros e
publicações que sirvam como obras de consulta e de referência para os especialistas de diferentes
áreas envolvidos em pesquisa científica e tecnológica.
Todas os livros solicitados foram avalizados pelos participantes da equipe, garantindo a relevância do
material para as linhas de pesquisa do JBRJ.
A Biblioteca já recebe os primeiros exemplares dos livros solicitados.
Destacamos ainda a parceria do JBRJ/MMA com a Rede BHL- SciELO no Projeto Obras Essenciais
em Biodiversidade cujo objetivo é contribuir para a indexação, qualificação, publicação, acesso e
interoperabilidade de informação científica em Biodiversidade.
A Biblioteca foi contemplada com a digitalização 101 títulos da Biblioteca, entre livros e periódicos
relevantes sobre a Flora do Brasil, em sua maioria do século XVIII, para disponibilização online com
livre acesso na Rede BHL-Scielo – Biodiversidade.
9.2. SÍNTESE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS



















registro, catalogação e indexação de 155 livros, teses na base de dados;
registro de 350 fascículos de periódicos na base de dados;
recebimento de 131 livros como doação;
coleta e seleção de material bibliográfico pertinente à coleção histórica e científica da
Instituição;
coleta, seleção e organização de acervo específico de jardins botânicos nacionais e
internacionais, reunindo publicações sobre jardins botânicos e editadas por estes;
disponibilização do Portal Capes de Periódicos e Base Jstor;
realização de 316 consultas diretas, orientadas e individualizadas, incluídas as solicitadas por
e-mail, telefone, correspondências, fax, comutação bibliográfica;
circulação de 2.362 livros e 628 fascículos de periódicos consultados e reinseridos
sistematicamente nas estantes;
Efetuados 128 empréstimos de material bibliográfico aos usuários internos, e entre
bibliotecas;
realização de 56 pesquisas bibliográficas especializadas;
distribuição de 173 exemplares de publicações editadas pelo Jardim Botânico;
distribuição de 977 exemplares da Revista Rodriguésia – para usuários internos, externos e
Instituições diversas (mala direta);
intercâmbio cultural com cerca de 500 Instituições nacionais e estrangeiras;
Elaboração de 31 fichas catalográficas para teses e dissertações dos alunos da ENBT;
reprodução de 3.280 cópias requisitadas por usuários da Instituição e de 122 requisitadas por
usuários externos, totalizando 3.402 cópias;
manutenção do Cadastro da Biblioteca registrando 254 usuários inscritos entre
pesquisadores, tecnologistas, bolsistas e alunos da ENBT;
higienização especializada de 90 volumes (obras raras, livros, periódicos);
encadernação de 100 exemplares de livros, teses e periódicos.

10. RODRIGUÉSIA – REVISTA DO INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO

Responsável: Vidal de Freitas Mansano

10.1. EQUIPE (2014-2015):
Editor-Chefe: Dr. Vidal de Freitas Mansano
Editores Assistentes:
 Dr. Lenadro Freitas
 Dra. Marli Pires Morim
 Dra. Cassia Monica Sakuragui
Editoração Gráfica:
 Carla Molinari
 Simone Bittencourt
 Roberto Bernardo Bern
10.2. OBJETIVOS:
A Rodriguésia é uma publicação trimestral do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. Ela foi criada em 1935 em homenagem ao grande botânico Barbosa Rodrigues; sendo
ininterruptamente publicada desde então. A Revista publica artigos científicos originais, de revisão,
de opinião e notas científicas em diversas áreas da Biologia Vegetal, como taxonomia, sistemática e
evolução, fisiologia, fitoquímica, ultraestrutura, citologia, anatomia, palinologia, desenvolvimento,
genética, biologia reprodutiva, ecologia, etnobotânica e filogeografia, bem como em História da
Botânica e atividades ligadas a Jardins Botânicos. Tem como objetivo a ampliar a divulgação de
resultados das pesquisas científicas, contribuindo para o desenvolvimento da Botânica.
O corpo editorial da Revista é composto por um editor-chefe, conselho editorial, editores assistentes,
19 editores de área de diferentes partes do país e dois editores gráficos.
Uma vez recebido um manuscrito o mesmo é avaliado com relação à obediência às normas de
encaminhamento estipuladas pela revista, bem como com relação à qualidade das imagens enviadas,
caso existam. Passada esta primeira avaliação técnica, o Editor-chefe da Rodriguésia, analisa seu
conteúdo a fim de estabelecer o Editor de Área que será responsável pelo processo de peer review
(análise por pares). O manuscrito é então encaminhado ao seu Editor de Área, que o avalia a fim de
escolher 2 (dois) consultores ad hoc, especialistas na área do manuscrito e que não pertençam à
mesma instituição de seus autores. Tais consultores permanecem sempre anônimos ao longo do
processo. Um formulário encaminhado aos consultores ad hoc, acompanhando o manuscrito, oferece
3 (três) possibilidades de posicionamento: (1) manuscrito aceito com pequenas correções, sem
necessidade de novo parecer; (2) manuscrito com restrições de conteúdo, necessitando de novo
parecer; e (3) manuscrito recusado para publicação. Os consultores ad hoc retornam os manuscritos e
seus pareceres ao Editor de Área, que os encaminha ao principal autor para que sejam efetuadas
correções, caso o manuscrito não tenha sido recusado. Ressaltamos que os consultores ad hoc têm um
prazo de 30 (trinta) dias para suas revisões, passando a ser cobrados, caso o prazo seja excedido. Os
pareceres são encaminhados aos autores apenas após o Editor de Área recebê-los dos 2 consultores ad
hoc. Quando o autor conclui os ajustes sugeridos pelos consultores (podendo se justificar caso
alguma das sugestões não sejam atendidas), ele retorna seu manuscrito ao Editor de Área, que
verifica se algum dos consultores (ou os dois) solicitou uma nova revisão. Caso positivo, o
manuscrito é encaminhado ao(s) consultor(es) para uma segunda avaliação. Novamente há um

período máximo de 30 dias para revisão, findos os quais o manuscrito e respectivo formulário é
encaminhado ao Editor de Área, que o envia ao autor para uma última versão. Lembramos que a
qualquer momento o Editor de Área pode encaminhar o manuscrito para avaliação por um terceiro
parecerista, caso os pareceres dos dois pareceristas iniciais tiverem sido discordantes (p. ex., um dos
consultores recusa terminantemente o manuscrito enquanto o outro o aceita sem necessidade de
qualquer ajuste). Findo esse período de avaliação, o Editor de Área o encaminha ao Editor-chefe da
revista que analisará a versão final do manuscrito, com auxílio dos Editores Assistentes. O Editorchefe tem plenos poderes para fazer aos autores as solicitações que achar necessárias. Por fim o
manuscrito é encaminhado para editoração gráfica e posterior publicação. A publicação do
manuscrito só é feita após os autores receberem e aprovaram a prova-gráfica de seu respectivo
trabalho.
Principais resultados e produtos
Em 2014, a Revista recebeu mais de 150 novos manuscritos e publicou 67 artigos, distribuídos em
quatro fascículos. A Rodriguésia manteve sua busca pela crescente inserção nacional e internacional:
após ser aceita e estar disponível para pesquisas nas bases SciELO e Scopus em 2012, em 2013 a
revista foi avaliada e aceita nas importantes bases internacionais Ebsco e Jstor. Em 2014 ela passou a
ser inserida na Web of Science via Scielo. Já o Fator de Impacto (FI) da Rodriguésia pode ser
calculado a partir das citações na base Web of Science: por exemplo, para as publicações de 20102013 citadas em 2014 o FI da Rodriguésia (sem auto-citação) foi 0,35, demonstrando ritmo crescente
da quantidade de citações. Paralelamente, no ano de 2013, a Rodriguésia foi aceita formalmente
como membro do COPE (Comitte of Publication Ethics), fórum internacional para editores de
periódicos em literatura científica revisada por pares, cujo objetivo é discutir todos aspectos éticos
das publicações, bem como auxiliar editores em casos de má-conduta em pesquisa e publicações. Em
2014 a revista foi selecionada para usar o sistema de submissão eletrônica ScholarOne da Thomson
& Reuters.
A Rodriguésia tem como futuro desafio conseguir elevar sua atual nota B3 no Qualis CAPES, o que a
impede de participar de Editais de fomento específicos para periódicos científicos. Caso as regras
relativas à indexação utilizadas na última avaliação sejam mantidas, as recentes conquistas e aceites
nas bases Scielo, Scopus e Jstor poderão estimular esta elevação. Na última vez em que a
Rodriguésia foi indicada e assim nivelada como B2 no Qualis, foi possível conquistar Editais Faperj
e CNPq, modernizando todo processo de formatação gráfica da revista e permitindo a tradução, para
o inglês, de cerca de 25% de todos os artigos publicados de 2010 a 2012. Possíveis alcances para
2014 também seriam ampliar a equipe de Editoração-Gráfica (composta desde 2002 por apenas duas
funcionárias concursadas) bem como conseguir financiamento visando elevar a quantidade de artigos
da revista traduzidos para inglês.

Metas para 2015 e 2016
Os anos de 2015 e 2016 serão emblemáticos para Rodriguésia. Objetivamente desejamos aumentar o
número de artigos, principalmente os escritos em língua inglesa, publicar a Flora de nosso Estado,
homenagear a Dra. Ana Maria Giulietti Harley, transformar o que for possível de nosso acervo antigo
na página Scielo e por consequecia na Web of Science, reduzir o tempo entre submissão e aceite de
artigos por via eletrônica, e finalmente viabilizar a indexação da Rodriguésia em mais e influentes
bases de busca nacionais e internacionais, de forma a ampliar a divulgação de resultados das
pesquisas científicas e contribuir para o desenvolvimento da botânica do Estado do Rio de Janeiro. A
Rodriguésia encontra-se em sexto lugar dentre as revistas que publicam na área de Biologia Vegetal,
sendo que é o segundo dentre os que publicam artigos de Botânica pura (excluindo fruticultura,

horticultura e demais periódicos de agronomia), estando apenas atrás da Acta Botanica Brasilica que
possui seus artigos dentro da base Scielo desde 1985 (ver tabela 22).
Tabela 22 – Métricas e classificação dos periódicos da Biologia Vegetal (incluindo Ciências Agrárias).

TOTAL

TOTAL

TOTAL CITES

CITES / DOC.

DOCS. (2013)

REFS.

(3YEARS)

(2YEARS)

17

101

2,800

253

0.48

0.468

13

146

3,006

326

0.54

Horticultura Brasileira

0.464

9

109

2,518

171

0.44

Acta Botanica Brasilica

0.403

17

88

3,985

252

0.62

Summa Phytopathologica

0.326

5

60

894

54

0.2

Rodriguesia

0.325

4

64

2,569

89

0.61

Coffee Science

0.294

4

57

1,383

47

0.32

Tropical Plant Pathology

0.29

8

72

2,156

106

0.58

0.262

15

34

1,489

101

0.66

Physiology

0.243

30

0

0

62

0.38

Iheringia - Serie Botanica

0.157

7

23

936

19

0.24

Scientia Agraria

0.101

3

0

0

0

0

TÍTULO

SJR

H INDEX

Planta Daninha

0.559

Fruticultura

Revista Brasileira de

Revista Brasileira de
Botanica
Brazilian Journal of Plant

Pretendemos aumentar o número de artigos submetidos a nossa revista para nos dar maior poder de
controle e de rigor qualitativo do que é divulgado pela Rodriguésia. Em 2014 e 2015 faremos história
no Estado, publicando a FLORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, compromisso assumido com
a coordenação do Projeto Flora do Rio de Janeiro, apoiado pela FAPERJ.
Implantaremos também este ano um novo gerenciador de artigos da Rodriguésia, que vinha usando
até então a plataforma livre SEER para a plataforma desenvolvida pela Thomson and Reuters que é
usada pelos periódicos mais respeitáveis do mundo. Com os ajustes do sistema de submissão
eletrônica, esperamos reduzir ainda mais o tempo entre a submissão dos manuscritos e o seu aceite
para cerca de 6 meses. Como objetivo maior, somados a maior qualidade dos artigos e visibilidade da
Revista, nosso objetivo nos próximos dois anos é aumentar a área de influência da Rodriguésia,
indexando-a na base do JCR, que é uma respeitável ferramenta de avaliação dos periódicos.
11. PROJETO RIQUEZA DE ESPÉCIES EM REGIÕES MONTANHOSAS DA AMAZÔNIA
BRASILEIRA: DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO

Responsável: Marcus A. Nadruz Coelho

11.1. EXPEDIÇÕES

1a Expedição
Local: Serra do Aracá, Município de Barcelos, AM
Período: 26 de setembro a 6 de outubro de 2011
Participantes: Gustavo Martinelli, Rafaela Forzza, Denise Costa, Miguel DÁvila e Ricardo Azoury
Meios de transporte: Barco e helicóptero
2ª Expedição
Local: Serra da Mocidade, Município de Caracaraí, RR
Período: 17 a 30 de março de 2012
Participantes: Marcus Nadruz, Gustavo Martinelli, Rafaela Forzza, Denise Costa, Miguel DÁvila,
Ricardo Azoury, Paulo Benevides e Sérgio Galucci
Meios de transporte: Barco e helicóptero
3ª Expedição
Local: Pico da Neblina, São Gabriel da Cachoeira, AM
Período: 16 a 24 de setembro de 2012
Participantes: Marcus Nadruz, Gustavo Martinelli, Rafaela Forzza, Denise Costa, Miguel DÁvila,
Ricardo Azoury, Michell Blind
Meios de transporte: Avião e helicóptero
4ª Expedição
Locais: Monte Caburaí, Município de Uiramutã, RR e Serra Grande, Município de Cantá, RR
Período: 4 a 16 de novembro de 2014
Participantes: Marcus Nadruz, Gustavo Martinelli, Rafaela Forzza, Denise Costa, Ricardo Azoury,
Mariana Mello
Meios de transporte: Automóveis, ônibus e helicópteros
11.2. METODOLOGIA
Em todos as áreas trabalhadas foram realizadas coletas de material botânico, com flor e/ou fruto, de
ervas, arbustos e árvores, incluindo samambaias, licófitas e briófitas. Todo o material foi
georeferenciado e fotografado, mostrando o habitat e detalhes vegetativos e reprodutivos. Imagens,
em filmes, foram realizados objetivando mostrar a rotina do trabalho in loco e as áreas com vistas
aéreas.
As saídas para coleta dos materiais eram acompanhadas de auxiliares de campo, fundamentais para
abertura de trilhas, subidas em árvores e informações populares sobre as espécies.
Ao final de um dia de coleta eram realizadas descrições dos materiais em caderneta de coleta e esses,
posteriormente, eram acondicionados em prensas de madeira para secagem em estufas, visando a
herborização. Anotações sobre o tipo de vegetação de cada localidade foram realizadas.
11.3. RESULTADOS
Todas as áreas, objetos de estudo, que encontram-se em unidades de conservação e estão inseridas
em áreas indígenas, para cada uma existe autorização de coleta, disponibilizada por órgão
competente, e anuência das tribos envolvidas.
Todo o material de coleta, devidamente herborizado e informatizado, foi depositado no herbário do
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (herbário RB). Duplicatas desses materiais
foram encaminhadas a Institutos de Pesquisas, preferencialmente da Amazônia, visando o

enriquecimento dos respectivos herbários e como permuta em troca de determinação das espécies.
O material acondicionado em sílica gel está depositado no banco de DNA do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
O material vivo está cultivado nas dependências do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, para observação de floração e frutificação.
Uma primeira análise do material coletado vem sendo realizada, visando a identificação das espécies.
O total de plantas coletadas é de, aproximadamente, 3300 indivíduos.
A localidade Serra da Mocidade não foi abordada, pela segunda vez, em virtude do mau tempo,
tornando o acesso à região perigoso. A Serra Grande, no município de Cantá, RR, foi proposto como
segunda opção.

11.4. PERSPECTIVAS PARA 2015
Identificação do material botânico coletado ao longo do projeto, enfatizando aquelas novas para
ciência, com ocorrência nova para o Brasil e raras.
Confecção do livro e CD com imagens das expedições
Após a análise de todo o material coletado nas quatro expedições, dará início a confecção do texto
para o livro sobre o projeto, levando-se em conta os tópicos que serão pré-estabelecidos em reunião
entre a equipe do projeto e editora convidada.
11.5. CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
No âmbito do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, não houve qualquer
imprevisto que pudesse comprometer as atividades planejadas e o calendário proposto. O projeto teve
pleno apoio, em particular, da Diretoria de Pesquisas.

12. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIPEQ
Responsáveis: Maurício Ferrão e Luis Felipe Leal Esteves

12.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários alocados a DIPEQ em 2014 são apresentados no gráfico da Figura 50. Os
recursos destinados a custeio, mantiveram a tendência de estabilização que se verifica dersde 20111,
em patamar que atende às necessidades da DIPEQ, uma vez que são fortemente apoiados por
recursos provenientes de projetos patrocinados. Já os os recursos destinados a investimento mantêm
a leve tendência de alta mesmo considerando-se a forte variação anual, o que demanda constantes
revisões do planejamento. No ano de 2014 foi aprovado pela FINEP projeto de expansão da rede
laboratorial de DIPEQ, o que provocarpá ingresso da ordem de R$ 996.140,00 para investimentos já
a partir de 2015.
Figura 50 – Evolução do orçamento de 2004 a 2014.
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Os recursos orçamentários referentes ao ano de 2014 foram integralmente executados, nos moldes do
que vêm ocorrendo nos últimos anos. A Tabela 23 apresenta a dotação disponível e as despesas
empenhadas, por natureza.

Tabela 23 – Demonstrativo da execução orçamentária de 2014 (em R$ 1,00).

RUBRICAS

DOTAÇÃO DISPONÍVEL

DOTAÇÃO
EMPENHADA/A
EMPENHAR

consumo

Total Geral

SALDO

94.736,10

serviço

267.073,06

diárias e passagens

149.765,84

Total custeio - JBRJ

511.575,00

511.575,00

0,00

Investimento - JBRJ

905.000,00

905.000,00

0,00

1.416.575,00

1.416.575,00

0,00

O gráfico da Figura 51 demonstra de forma analítica a natureza das despesas realizadas no decorrer
de 2014 evidenciando a concentração dos gastos, assim como ocorreu nos últimos dois anos, em
investimentos seguida pela contratação de serviços de terceiros – pessoa jurídica. As despesas em
material de consumo são tradicionalmente concentradas em insumos para os laboratórios e o
Herbário.

Figura 51 – Destinação dos recursos orçamentários em 2014.

As despesas com diárias e passagens apresentaram variação pouco significativa em relação ao que foi
realizado em 2013 no que se refere à quantidade de viagens realizadas (192 viagens em 2013 e 190
em 2014), embora o valor tenha crescido cerca de 40%, talvez como decorrência do custo médio de
cada viagem que evoluiu de R$ 563,96 em 2013 para R$ 788,24 em 2014. Foram mantidos os perfis
de viagens realizados nos anos anteriores com a participação dos pesquisadores do JBRJ em eventos
científicos no País e excursões a campo para coleta de material. As representações internacionais da
Diretoria de Pesquisas foram realizadas quase que em sua totalidade a convite, e, portanto, neste caso
específico, com ônus muito baixo para a Instituição. A Tabela 24 e o gráfico da Figura 52
demonstram os gastos com as viagens realizadas em 2013 e a Figura 53 demonstra as regiões
visitadas nas viagens realizadas.

Tabela 24 – Demonstrativo dos gastos com viagens em 2014 (em R$ 1,00)

CUSTO
(DIÁRIAS + PASSAGENS)

TIPOS DE VIAGEM

VIAGENS
REALIZADAS

CUSTO MÉDIO POR
VIAGEM

Participação em eventos no país

15.660,82

19

824,25

Participação em eventos no exterior

29.420,75

14

2.101,48

Excursões a campo

99.744,77

147

678,54

Viagens Canceladas

4.939,50

10

493,95

149.765,84

190

788,24

Total

Figura 52 – Distribuição dos gastos com diárias e passagens em
2014.

Figura 53 – Distribuição por Região das viagens realizadas em
2014.

A importação de bens para uso em pesquisa científica atividade que é rotineiramente desenvolvida
por nossa equipe teve demanda pouco significativa nesse ano, ficando restrita apenas à importação
dos bens relacionados a seguir e que perfazem o valor de R$ 166.127,43:
Tabela 24 – Equipamentos científicos importados em 2014 - DIPEQ / JBRJ

EQUIPAMENTO

Detector Stem para MEV
Shaker de bancada
Contador de partículas
Espectrômetro

MOEDA

VALOR MOEDA
ORIGINAL

VALOR EM
REAL - R$

PROJETO

COORDENADOR

libras

3.554,40

14.000,00

DIPEQ

Leonardo Salgado

dólar
americano

13.819,00

32.751,03

DIPEQ

Leonardo Salgado

euro

28.350,00

96.390,00

DIPEQ

Leonardo Salgado

dólar
americano

9.698,90

22.986,40

DIPEQ

Leonardo Salgado

12.2. POUSADA DO PESQUISADOR
A POUSADA DO PESQUISADOR foi criada com o intuito de acolher pesquisadores nacionais e
estrangeiros que o Jardim Botânico recebe para o desenvolvimento de atividades científicas. Com a
criação da Escola Nacional de Botânica Tropical – ENBT, esta necessidade se fez evidente com as
participações constantes de pesquisadores doutores em bancas de mestrado e doutorado, cursos de
extensão e processos de seleção de alunos.
Em setembro de 2012, através da portaria nº 094/2012, ficou definido que a Pousada do Pesquisador
seria gerida de forma compartilhada pela DIPEQ e pela DG. A DIPEQ ficou responsável por toda a
parte administrativa, bem como zelar e vistoriar as dependências da pousada para que tudo esteja em
conformidade para atendimento dos hóspedes.
Durante o ano de 2014, a pousada do pesquisador recebeu 135 hóspedes e arrecadou R$ 15.952,00
(Quinze mil, novecentos e cinquenta e dois reais) – Figura 54
Neste ano também, foi planejada uma reforma das instalações da pousada, que se iniciou em
dezembro e que transformará todos os cinco quartos em suítes. Antiga reinvidicação da equipe que
administra esse espaço.
Tabela 25 – Pousada do Pesquisador
VISITANTES

VALOR
(R$)

Janeiro

5

280,00

Fevereiro

11

2240,00

Março

9

700,00

Abril

9

700,00

Maio

13

1.470,00

Junho

8

700,00

Julho

11

1.310,00

Agosto

15

1.050,00

Setembro

12

1.894,00

Outubro

12

3.366,00

Novembro

15

1.422,00

Dezembro

15

820,00

Total:

135

15.952,00

MÊS

R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 0,00

Figura 54 – Arrecadação mensal da pousada do Pesquisador em 2014

Além disso, a Assessoria da Diretoria deu continuidade às atividades rotineiras de apoio
administrativo, organizando e executando as ações de planejamento, de controle orçamentário, de
controle da manutenção das instalações físicas, de elaboração e controle do cronograma de viagens e
excursões científicas, de aquisição de insumos, assessoria na elaboração de convênios e termos de
cooperação, participação em Grupos de Trabalho, instituídos por portaria da presidente do JBRJ,
apoio à interlocução da direção da Dipeq com outras diretorias do JBRJ, além da rotina de despachos
do Gabinete da Diretoria. O desempenho da assessoria permitiu atender a contento as demandas dos
vários setores da Dipeq, com prioridade àquelas relacionadas com a continuidade dos projetos de
pesquisa científica.

DIRETORIA DE AMBIENTE E TECNOLOGIA

1.

DIRETORIA E ASSESSORIA

A Diretoria de Ambiente e Tecnologia é uma Unidade bastante capilarizada que tem sob sua
responsabilidade atividades bem diversas entre si. Dos compromissos institucionais, podemos
elencar como macroprocessos finalísticos:
Colecionar e conservar
 Definir políticas de coleções
 Criar novas coleções
 Agregar novas coleções às existentes
 Conservar coleções (manter Coleção Científica; manter Coleção Viva)
 Conservar patrimônio histórico e cultural
Difundir
 Realizar atividades docentes
 Divulgar conhecimento
 Disseminar conhecimento
 Capacitar profissionalmente
Prestar serviços
 Atender ao público (atender ao público no Centro de Visitantes e no SEA; vender e doar mudas;
emitir pareceres)
 Permitir o uso do espaço público.
Além dos processos finalísticos, a DIAT vem atuando em projetos estratégicos sob o olhar do
Jardim Botânico não só como instituto de pesquisas ou espaço de contemplação, mas como
patrimônio da cidade e com responsabilidade em ser um agente transformador na proposição de
práticas mais sustentáveis.
No tocante as estruturas físicas, cabe destacar que o JBRJ tem 56 edificações – algumas históricas –
além de monumentos e chafarizes, que requerem atenção constante, pois estão expostos ao
ambiente bastante úmido que caracteriza a região. Para dar conta dessa missão, uma Coordenação
atua com pedreiros, pintores, eletricistas, bombeiros, carpinteiros e outros profissionais.
Para a realização de todas as atividades, a Diretoria de Ambiente e Tecnologia conta com assessoria
que apoia nas diversas frentes de trabalho, bem como na interlocução com as demais áreas da
Instituição, execução de rotinas administrativas (instrução e análise documental e processual,
compras, controle orçamentário, recepção das demandas das equipes, elaboração de relatórios),
gestão de conflitos e assessoramento na captação, controle e acompanhamento das parcerias.
Além das “invisíveis” atividades de rotina, que consomem bastante tempo da jornada de trabalho,
podemos pontuar algumas realizações exitosas no exercício de 2014.

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
O Projeto de M&A objetiva indicar soluções para questões associadas à mobilidade externa dos

visitantes do JBRJ, que envolverão ações conjuntas com outras instituições, como a Prefeitura da
Cidade, empresas de transporte público e outras. Busca, portanto, reduzir os impactos de
mobilidade interna provocados pela visitação do público no Jardim Botânico, considerando
aspectos da instituição e de além do entorno do bairro.
Ao longo do ano, foram implantadas medidas como a desativação do estacionamento no interior do
JBRJ e a reforma do Centro de Visitantes, que contemplou parâmetros de mobilidade e acesso
como a instalação de rampa e equipamentos audiovisuais. Pelos recursos de acessibilidade
disponíveis na instituição, o JBRJ recebeu o Certificado Prata na avaliação da Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência.
Foi realizado seminário com a participação de seleto grupo de especialistas nas duas temáticas onde
pudemos obter contribuições relevantes para legitimar e fortalecer o Programa de forma
participativa. Após o seminário, a primeira parte do projeto foi concluída com a entrega da pesquisa
realizada pela empresa KPMG. O estudo incluiu o diagnóstico de diversos parâmetros,
levantamentos de melhores práticas existentes em instituições similares e pontos que devem ser
contemplados para que o JBRJ se torne uma referência em mobilidade.

A Fase 2 do programa será iniciada no primeiro trimestre de 2015 e, a partir dos produtos da Fase 1,
apresentará propostas de soluções para os problemas e questões identificadas, que deverão começar
a ser implantadas ainda em 2015.

QUESTÃO FUNDIÁRIA
Nos questionamentos sobre ocupação de espaço físico em áreas já utilizadas pelo JBRJ ou recém
reintegradas, a DIAT tem emitido pareceres e justificativas para respostas ao Ministério Público e
SPU, além de acompanhar as ações e manter a interlocução com moradores do entorno nas
necessidades de intervenções físicas ou de manejo arbóreo.

PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO DO ARBORETO
A DIAT estabeleceu uma série de procedimentos a serem seguidos para evacuação do arboreto em
casos de alerta de ventania e temporais. O documento define em que situação será dado o alerta de
ventania e determina as ações que a Segurança e outros servidores devem tomar a partir de então.

REVISÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – PLS
Conforme determinado no PLS, foi efetuada a primeira revisão das metas estabelecidas, sob a
coordenação da DIAT, na qual foram identificadas diversas melhorias a serem aplicadas para que a
operacionalização do alcance das metas e o envolvimento das áreas responsáveis por essas ações
sejam mais efetivos, além de recomendar a revisão de indicadores e a necessidade de ajustar
atuações conjuntas de setores diferentes em uma mesma meta.

RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA DA ENTRADA DO 1008
A recomposição paisagística se deu após a desmobilização do antigo estacionamento. As
bordaduras dos canteiros foram refeitas mantendo o alinhamento original das áreas já marcadas.
Novos bancos foram colocados para atender ao público e trazer maior conforto em seu ingresso ao
JBRJ. Plantios foram feitos em toda a extensão da área otimizando a composição paisagística e
propiciando aos visitantes um impacto visual muito mais reconfortante que a área original lotada de
carros, filas e poluição sonora.

MULHERES NO CORPO FUNCIONAL DA JARDINAGEM
Sob os auspícios da ONU no que se refere à busca pela participação plena e igualitária das mulheres
em todas as esferas da vida e tomadas de decisão, o JBRJ abriu seu quadro funcional para as
mulheres em tarefas que anteriormente eram executadas somente por homens, como operação de
roçadeira, por exemplo.

MELHORIA DOS BANHEIROS DO TEATRO
Além da instalação de 01 fraldário, foi realizada intervenção artística no espaço dos banheiros
próximos ao Teatro e Cafeteria, buscando melhorias na qualidade do serviço oferecido ao visitante.
O processo de grafitagem demorou alguns dias e foi aberto ao público na primavera.

MANEJO DE ÁRVORES DO PERÍMETRO
Foram realizados levantamentos sobre as árvores do perímetro do JBRJ, sob os pontos de vista de
infraestrutura física, paisagismo e fitossanidade. Os laudos técnicos irão subsidiar a elaboração de
Plano de Manejo Arbóreo no exercício de 2015.

REABERTURA DO ORQUIDÁRIO
O Orquidário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro reabriu ao público após quase um ano em
obras. O espaço foi todo recuperado – do telhado à qualidade do solo, do formato original dos
canteiros ao sistema de aproveitamento de água da chuva para o lago.

EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS
Como em todos os anos, foram realizadas duas edições da Exposição de Orquídeas. De 1 a 4 de
maio, a exposição de orquídeas comemorou 30 edições com centenas de plantas colorindo o
Orquidário, já reaberto. Já a 31º edição acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro com explosão de
cores e formas, texturas e fragrâncias.

REINTEGRAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO CLUBE CAXINGUELÊ
Imediatamente após a operação que devolveu ao JBRJ aquela área ocupada irregularmente, foi
efetuada a demolição das instalações ali existentes, em péssimo estado e que comprometiam
inclusive o riacho que traz água para o Aqueduto da Levada. O entulho retirado recebeu destinação
apropriada, de forma coerente com as diretrizes de responsabilidade ambiental e sustentabilidade.
Após a liberação da área, foi instalada uma estufa de bom porte, com dois ambientes (climatizado e
não), onde as orquídeas de maior valor botânico receberão os cuidados necessários; essa estufa será
excelente instrumento para melhorar a gestão das coleções vivas.
Numa edificação em razoável estado, localizada em frente à estufa, foram realizados alguns reparos
e instalada a brigada de incêndio do PrevFogo, fortalecendo a parceria com o IBAMA e
disponibilizando para o JBRJ um importante apoio para o atendimento de emergências que ocorram
em seu interior e nas proximidades (inclusive no Parque Nacional da Tijuca).

PROPOSTA VISUAL PARA ESTACIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TOM
JOBIM
Para realização de eventos no Teatro, não raras vezes são necessários equipamentos de grande porte
para apoio logístico e estes impactam a vista de forma negativa. Pensando em atender as demandas
sem poluir visualmente o espaço de visitação, a DIAT sugeriu a instalação de painel artístico.

INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO JBRJ
Com o apoio da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, foi elaborado o
inventário de emissões, contando com contribuições de representantes de diversas áreas do JBRJ.
Empregando uma metodologia bastante atualizada e sob a coordenação de especialistas da FBDS, o
trabalho foi conduzido durante o ano e o relatório final apresentado em dezembro.
Além de internalizar os procedimentos metodológicos para tal tipo de inventário, os resultados
(ainda que limitados, em função da insuficiente produção sistemática de dados sobre utilização de
combustíveis, gás de equipamentos de refrigeração e outros parâmetros) apontaram as principais
fontes de emissões e sinalizaram aspectos que deveremos aprimorar, tais como reduzir o consumo
de energia, monitorar vazamentos e trocas de gases de refrigeração, substituir equipamentos de
jardinagem a gasolina por elétricos, entre outros. No caso da mobilidade dos visitantes do JBRJ,
que constituem a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa, o Programa de Mobilidade e
Acessibilidade apresentará propostas que poderão reduzir este impacto.
INTERAÇÃO COM AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
Interface
Resultado
DG/ CRL
Acompanhamento dos processos de compras e contratos
DG/ CGP
Acompanhamento de frequência, férias, viagens e capacitação
Relação cotidiana bem sucedida; as atribuições da DIAT requerem
DG/ Segurança
permanente ajuste de rotinas de segurança
Diversos processos e questões de encaminhamento e base jurídica são
Procuradoria Jurídica
discutidos com a Procuradoria, num excelente relacionamento
Parceria afinada na formatação de proposta, relações com patrocinadores e
Assessoria Assuntos Estratégicos
potenciais apoiadores de ações do JBRJ
Relação cotidiana para a discussão de problemas e encaminhamentos, além
Gabinete
de representações em eventos, reuniões e outras atividades conjuntas
Atuação conjunta na elaboração de documentos técnicos (como o
DIPEQ
planejamento para ocupação das áreas a serem reintegradas) e apoio às

Interface

Resultado
atividades de educação ambiental do SEA

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Setor da Sociedade
Visitantes
Cidadãos
Mídia
Secretaria Municipal da Pessoas com Deficiência
Climate Works
IPPUR
Transporte Ativo
Estudio X
UFRJ - Núcleo Pró-acesso
IAB/ RJ
Secretaria Municipal de Transportes
IPP
Secretaria Municipal de Conservação
Empresa Olímpica Municipal
Empresa Municipal de Urbanização
KPMG
Rio Como Vamos
INVERDE
ITDP
CAU
Secretaria Estadual de Transportes
IPHAN/ RJ
Comitê RIO450
Gerência de Programa Cicloviário
Subsecretaria de Turismo
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade
Secretaria Municipal de Urbanismo
ALERJ - Fórum de Desenvolvimento Estratégico
Jóquei Club
ANCAR
Grupo Libra
CET-Rio
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Benefício à sociedade
Atendimentos diversos
Dezenas de atendimentos para esclarecer questões
apresentadas pelos visitantes do JB e atender
solicitações pertinentes
Atendimento a jornalistas e entrevistas sobre diferentes
assuntos a emissoras de TV e mídia impressa
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade
Interlocução sobre Mobilidade e Acessibilidade

INTERAÇÃO COM AS PARCERIAS
Parceria
Benefício ao JBRJ
Brasil Kirim
Complexo do Cactário, Jardim Sensorial e Meliponário
Masan
Apoio pedagógico do Jardim Sensorial
Hope
Restauração das Obras do Mestre Valentim
Vale
Manutenção do Arboreto, Revitalização do Centro de Visitantes e Apoio a Visitação
Michelin
Programa de Mobilidade e Acessibilidade do JBRJ - Fase I
Stihl
Doação de materiais e equipamentos; Capacitação aos funcionários do JBRJ
Stihl
Capacitação profissional, em Arborização e Jardinagem
Tramontina
Ferramentas e equipamentos para manutenção da área verde
Jockey
Acordo de cooperação técnica
Cent-Rio
Conservação, manutenção e funcionamento do Jardim Japonês
Escola Nova
Manutenção do Parque Infantil
FBDS
Inventário das emissões dos Gases de Efeito Estufa - GEE
Embrapa
Cooperação para estudos técnicos-científicos
H4 Adornos
Patrocinar a coleção de orquídeas do Orquidário do JBRJ
Amil
Manutenção do Bromeliário

Herbarium
Fiocruz
Fiocruz
AAJB
Fundação Flora

Manutenção da Coleção de Plantas Medicinais
Apoio ao Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos
Implantação de cursos de formação: Viveirista e Agente de Restauração Florestal
Apoio a projetos e atividades
Apoio a projetos

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES
Servidor/ Colaborador
Deborah de Freitas A. Tavares Marinho
Mônica Sousa da Rocha

Comissão
Comissão Interna do Plano de Carreiras de C&T
Comitê de TI

FISCALIZAÇÃO/ GESTÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO/ CONTRATOS
Servidor/ Colaborador
Convênio/ Contrato
Deborah de Freitas A. Tavares Marinho
Gestão de Acordo de Cooperação – Brasil Kirin
Deborah de Freitas A. Tavares Marinho
Gestão de Acordo de Cooperação – Stihl
Deborah de Freitas A. Tavares Marinho
Gestão de Acordo de Cooperação – Tramontina
Deborah de Freitas A. Tavares Marinho
Gestão de Acordo de Cooperação – FBDS
Deborah de Freitas A. Tavares Marinho
Gestão de Acordo de Cooperação – Escola Nova

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Evento
Local
Seminário sobre Gestão de Demandas por Viagens
Claudison Rodrigues
ITDP
(estratégias e ferramentas)
Entrega dos selos de classificação em
Claudison Rodrigues
SMPD
Acessibilidade
Seminário Internacional: Sociedade Natureza Colégio Brasileiro
Claudison Rodrigues
Desenvolvimento/
Ciclo
Diálogos de Altos Estudos
Interdisciplinares França-Brasil
(FCC/UFRJ)
Claudison Rodrigues
The Climate Reality Project; Al Gore
RJ
Claudison Rodrigues
A nova economia da mobilidade
WRI-Brasil
Seminário: Proposta de Indicadores de Qualidade
Claudison Rodrigues
Rio como Vamos
da Prestação de Serviços de Mobilidade Urbana

VIAGENS TÉCNICAS
Servidor/ Colaborador
Claudison Rodrigues
Claudison Rodrigues

Destino
China
São Paulo

Finalidade
Programa Mobilidade e Acessibilidade
Programa Mobilidade e Acessibilidade

Período
dezembro
novembro
novembro
outubro
setembro
novembro

Período
novembro
outubro

EQUIPE
Nome
Claudison Rodrigues de Vasconcelos
Camila Furtado da Silva Azeredo
Deborah de Freitas Alexandre Tavares Marinho
Karina Dias da Costa Plaisant
Mônica Sousa da Rocha

Função
Diretor
Secretária
Técnico em C&T
Assistente em C&T
Tecnologista em C&T

COORDENAÇÃO DE COLEÇÕES VIVAS – CCV
No ano de 2014, a Coordenação de
Coleções
Vivas
ganhou
uma
reformulação em sua estrutura e passou a
ter um status de Diretoria, participando
assim das decisões importantes da
Instituição. Nessa nova estrutura foi
possível revisar as missões desse setor e
também discutir novamente a políticas
de coleções de plantas vivas cultivadas,
que será publicada em 2015. Sendo a
missão revisada do setor “manter os
dados das coleções de plantas vivas sob
sua guarda, visando o conhecimento, o
manejo, e a efetiva conservação ex situ
de espécies, afim de recuperar as
espécies vegetais nacionais e suas populações na natureza”.
As atividades voltadas para a conservação ex situ possuem um escopo maior que o dispensado pela
equipe atualmente, dessa forma as atividades principais da Curadoria de Coleções Vivas e espera-se
que em futuro próximo venham a garantir que espécies ameaçadas possam ser efetivamente
introduzidas nas coleções vivas, visando em médio e longo prazo a recuperação dessas populações
na natureza por meio de projetos de reintrodução de espécies e restauração ecológico de habitat.
Além das atividades a serem dispensadas para com as coleções de plantas vivas da própria
instituição será necessário envolver os demais jardins botânicos nacionais e suas coleções para essas
ações de conservação ex situ possam ser ampliadas em nível nacional.

INCREMENTOS NAS COLEÇÕES VIVAS
Em dezembro de 2014 encontravam-se conservadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro 2.765
espécies de plantas, sendo destas 162 espécies ameaçadas segundo o Livro Vermelho da Flora do
Brasil. Os espécimes vegetais encontram-se distribuídos no Arboreto e nas coleções temáticas do
Bromeliário, Cactário, Insetívoras, Orquidário e Plantas Medicinais.
Entre as coleções temáticas, apenas o Cactário apresenta patrocínio, uma vez que o Bromeliário,
Orquidário e Plantas Medicinais tiveram seus contratos de parceria com empresas privadas
terminados e não renovados neste ano e a coleção de Plantas Insetívoras já estava sem patrocínio e
esta situação não se alterou em 2014. Com parte dos recursos obtidos com o patrocínio do Cactário,
foram contratados um jardineiro e um biológo dedicados exclusivamente para esta coleção.
Uma nova coleção de plantas vivas de sombra foi criada a partir da institucionalização de uma
coleção de Aráceas, reunidas durante o trabalho de doutorado do pesquisador Dr. Marcus Nadruz e
o acréscimo de diversas pteridófitas (samambaias) coletadas pela pesquisadora Dra. Claudine
Mynssen, esta coleção de plantas em vaso está atualmente em cultivo no Horto Florestal do JBRJ e
com sua informatização já em progresso.

Além disso, conseguimos com os recursos orçamentários institucionais, contratar uma empresa para
instalar sistemas de irrigação em ambas as estufas do Bromeliário, no Cactário, na estufa de
visitação do Orquidário e nas Plantas Medicinais, com previsão de início dos trabalhos de instalação
para janeiro de 2015.
Neste ano também, em conjunto com a CTIC, criamos e disponibilizamos ao público uma nova
ferramenta de consulta aos dados e localização das plantas cultivadas no Arboreto, trata-se do mapa
digital do Arboreto, uma interface gráfica de mapeamento que permite que o público consulte
informações de nossas plantas em computadores, tablets e smartphones através da internet.
O Horto Florestal passou a ter uma atividade mais voltada a produção de material botânico voltado
a atender a introdução de novos indivíduos no acervo vivo da instituição, especialmente de espécies
arbóreas e arbustivas. No ano de 2014 foram introduzidas de. 60 novos espécimes no Arboreto,
sendo a sua maioria proveniente de populações naturais, a partir de material cultivado e mantido
como mudas de espera no Horto.

AÇÕES VOLTADAS AO APOIO DE JARDINS BOTÂNICOS NACIONAIS
A principal função dessa atividade é voltada a apoiar os Jardins brasileiros, mantendo um cadastro
atualizado de cada Jardim botânico brasileiro e manter contato permanente com essas instituições,
afim de: 1. Apoiar a instalação de novos Jardins Botânicos no país e os jardins existentes através; 2.
Possibilitar que os conhecimentos científicos e tecnológicos desenvolvidos no JBRJ venham a ser
transferidos para instituições que necessitem desse apoio, em conjunto com a DIPEQ e outros
setores da DIAT; 3. Identificar in loco tecnologias desenvolvidas em alguns Jardins Botânicos que
possam ser também transferidas para outras instituições; 4. Manter em futuro próximo os dados das
coleções de plantas vivas registrados no Banco de Dados das Coleções Vivas do JBRJ; e 5. E
possibilitar em conjunto com a Rede Brasileira de Jardins Botânicos recursos para desenvolver um
programa de financiamento a projetos de melhoria das infraestruturas e para a conservação de
espécies ameaçadas de extinção em todo o país, preferencialmente em conjunto com a Rede
Brasileira de Jardins Botânicos.
No ano de 2014 foram apoiadas a instalação de 3 novos Jardins Botânico no Brasil, sendo o Jardim
Etnobotânico da Bahia, na região do Sul da Bahia, o Jardim Botânico de Sorocaba, efetivamente
inaugurado no ano de 2014 dentro dos critérios estabelecidos pelo JBRJ e o Jardim Botânico da
UNISINOS no Rio Grande do Sul. Nessa atividade são realizadas conferências para os envolvidos
na criação da instituição e público local diverso, além de realizadas reuniões específicas sobre as
necessidades de cada equipe.

INTERAÇÃO COM AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
Interface
DIPEQ/CCV
Laboratório de Fitossanidade
Horto Florestal
Museu
ENBT
ENBT

Resultado
Replantio da mata ciliar do Rio dos Macacos na extenção da estrada nova entre
a compostagem e o Horto Floretal.
Replantio da aleia das mangueiras com mudas resistentes a doença que
atualmente atacam mangueiras do Arboreto.
Fornecimento de 10 m3 substrato vegetal para produção de mudas
Produção de exposição sobre Barbosa Rodrigues para o Orquidário
Coleta de materiais vegetais frescos no Arboreto para realização de aulas
práticas dos cursos da ENBT
Empréstimo de plantas em vaso (bromélias, orquídeas e cactos) para realização

Interface
DIPEQ
CTIC
CTIC
Compras
Horto
Assessoria de Comunicação
Gabinete
Diretoria DIAT
Conservação de Áreas Verdes
Centro de Visitantes
Fale Conosco
Serviço de Educação Ambiental
Laboratório Social

Resultado
de aulas práticas de Ilustração Botânica na ENBT
Coleta de materiais vegetais frescos no Arboreto para realização de pesquisas
científicas
Criação e disponibilização online do mapa digital do Arboreto para consulta
pública
Desenvolvimento do banco de dados institucional JABOT
Compra de sistemas de irrigação e material para cultivo de plantas para as
estufas do Bromeliário, Cactário, Orquidário e Plantas Medicinais
Criação de coleção científica de plantas vivas de sombra (Pteridófitas e
Aráceas)
Atendimento especializado a jornalistas
Realização de plantios comemorativos sob demanda do Gabinete
Mapeamento e produção de mapas em AutoCAD
Conservação de XXX espécimes no Arboreto e nas coleções temáticas do
Bromeliário, Cactário, Insetívoras, Orquidário e Plantas Medicinais
Atendimento a público visitante do parque com interesse específico em plantas
cultivadas no arboreto
Atendimento via e-mail de usuários do serviço de Fale Conosco
Participação na elaboração do novo programa de educação ambiental do SEA de
plantas ameaçadas
Acolhimento e treinamento de monitores no Arboreto e nas coleções temáticas

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Setor da Sociedade
Benefício à sociedade
Público leigo e especializado
Conservação de uma coleção de plantas vivas com XXX espécies
Realização de cursos e palestras sobre plantas medicinais na Coleção de Plantas
Público leigo e especializado
Medicinais
Público leigo e especializado
Disponibilização online do mapa digital do Arboreto para consulta pública
Público leigo
Atendimento via e-mail de usuários do serviço de Fale Conosco

INTERAÇÃO COM AS PARCERIAS
Parceria
Benefício ao JBRJ
Brasil Kirim
Patrocínio da coleção de cactos e plantas suculentas, cultivadas no Cactário
Família Aranha
Patrocínio do canteiro da Restinga

TRABALHOS PUBLICADOS
Trabalhos Publicados
Two new Eugenia species (Myrtaceae) from the
Brazilian Atlantic forest
A new species of Prepusa (Helieae,
Gentianaceae) from the Brazilian Atlantic Forest,
with an emended key for the genus
Two new species of Pleroma (Melastomataceae)
from Espírito Santo, Brazil
A new cauliflorous white-flowered species of
Ouratea (Ochnaceae) from the Brazilian Atlantic
Forest
Stem anatomy of cipó-caboclo (Davilla rugosa,
Dillenianecae) in Rio de Janeiro, Brazil

TRABALHOS ACEITOS
Trabalhos Publicados

Autor(es)
Augusto Giaretta & Claudio
Nicoletti de Fraga
Claudio Nicoletti de Fraga, André
Paviotti Fontana & Ludovic Jean
Charles Kollmann
Claudio Nicoletti de Fraga & Paulo
José Fernandes Guimarães

Publicação
Phytotaxa 163 (2): 113–
120. 2014

Claudio Nicoletti de Fraga &
Mariana Machado Saavedra

Phytotaxa 167 (1): 119–
126. 2014

Monique F. Neves, Vinicius V. L.
Marques, Claudio Nicoletti de
Fraga, Ricardo C. Vieira and Neusa
Tamaio

J. Med. Plants Res. Vol.
8(46): 1340-1346.
2014.

Autor(es)

Publicação

Phytotaxa 163 (5): 287–
294. 2014
Phytotaxa 166 (1): 077–
084. 2014

Trabalhos Publicados
A new species of Epidendrum (Orchidaceae)
from the Brazilian Atlantic forest of Espírito
Santo

TRABALHOS SUBMETIDOS
Trabalhos Submetidos
The true identity of Serapias nitida Vell., a
species of Buchtienia (Orchidaceae) from
Brazilian Atlantic Forest

Autor(es)
Claudio Nicoletti de Fraga, André
Paviotti Fontana & Ludovic Jean
Charles Kollmann

Publicação
Plant Ecology and
Evolution 14x (x): xx–
xx, 2015

Autor(es)

Publicação

Claudio N. de Fraga, Thiago E. C.
Meneguzzo, and Eduardo M. Saddi

Taxon

PALESTRAS APRESENTADAS
IV Encontro Regional Sul da Rede Brasileira de Jardins Botânicos
Evento
UNISINOS, São Leopoldo, Rio Grande do Sul
Local
Período 16/10
Palestra
Importância dos Jardins Botânicos Brasileiros frente aos desafios da
conservação da biodiversidade nacional

Palestrante
Claudio Nicoletti de Fraga

CURSOS DE MESTRADO
Servidor/ Colaborador
Yara Lucia Oliveira de Britto

Curso
Bens Culturais e Projetos Sociais

Local
FGV

Período
Em curso

CURSOS DE DOUTORADO
Servidor/ Colaborador
Bruno Rezende Silva

Curso
Geotecnia Ambiental

Local
UFRJ-COPPE

Período
Em curso

VIAGENS TÉCNICAS
Servidor/ Colaborador

Destino

Thaís Hidalgo de Almeida

BR 040, Petrópolis

Bruno Rezende Silva

BR 040, Petrópolis

Vanderlei Rodinsky

BR 040, Petrópolis

Edson Felisberto

Parque Nacional do
Caparaó – ES

Finalidade
Avaliar possibilidade de receber doação de
plantas oriundas de resgate em área de obra da
duplicação da BR 040
Resgate de plantas vivas em área de obra da
duplicação da BR 040
Resgate de plantas vivas em área de obra da
duplicação da BR 040
Coleta de plantas vivas para o acervo
institucional

ORIENTAÇÃO A ALUNOS: OUTROS NÍVEIS
Orientador
Orientando
Claudio Nicoletti de Fraga
Izar Aximoff
Claudio Nicoletti de Fraga
Thiago Serrano

Período
14/04
25/04
22/05
09 a 16/10

Categoria
Co-orientador do Mestrado Profissional
Orientador do Mestrado Profissional

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE MESTRADO
Servidor/ Colaborador
Mestrando
Título da Dissertação
Mathias Erich A
subtribo
Goodyerinae
(Orchidaceae:
Claudio Nicoletti de Fraga
Engels
Orchidoideae) no Estado do Paraná, Brasil

Instituição
UFPR

2.

COORDENAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA ÁREA VERDE – CCAV

A Coordenação de Conservação de Áreas Verdes realizou as seguintes atividades:
















Plantio e acompanhamento da mata ciliar;
Acompanhamento do desenvolvimento de mudas de coleção botânica introduzidas no Arboreto;
Revitalização de áreas para adequação ao espaço de visitação;
Recuperação do Jardim Japonês;
Recuperação das azaléias do JBRJ;
Revitalização da Aléia das Mangueiras (preparo do solo, adubação e plantio das mudas);
Recuperação dos canteiros e jardins do Orquidário;
Instalação do aproveitamento da água da chuva na Estufa do Orquidário;
Revitalização dos Jardins da ENBT;
Recolhimento, acondicionamento e destinação de resíduos vegetais, orgânicos e recicláveis;
Testes de substratos a partir de composto vegetal para produção de plantas nativas da Mata
Atlântica;
Manutenção de todos os corpos hídricos dentro do Arboreto;
Resgate e socorro dos animais, contribuindo para segurança e bom funcionamento das áreas do
Arboreto e conscientização e informação ao público a respeito da Fauna;
Supervisão geral da equipe de jardinagem nos trabalhos de: corte de grama, capina, monda,
poda, varrida e retirada de resíduos; e
Manutenção e conservação dos veículos e máquinas agrícolas utilizados na conservação da área
verde.

Foi realizado um alto investimento na renovação da frota de veículos destinados à conservação do
Arboreto: aquisição de um caminhão de grande porte para substituir o existente, que se encontrava
em estado precário, e um caminhão pequeno para substituir a Kombi, considerada já inservível, para
a tarefa de recolhimento de lixo.

Foram retirados aproximadamente 900 exemplares de plantas invasoras de pequeno porte (até cerca
de 1,5m). Essa numeração compete a germinações de sementes, raízes e caules (rebrotos); retirada
de hemiparasitas e controle de plantas usadas para forrações no alastramento no solo e subindo
árvores fazendo-se o coroamento.
INTERAÇÃO COM AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
Interface
Resultado
Replantio da mata ciliar do Rio dos Macacos na extensão da estrada nova entre
DIPEQ/CCV
a compostagem e o Horto Florestal.
Replantio da aleia das mangueiras com mudas resistentes a doença que
Laboratório de Fitossanidade
atualmente atacam mangueiras do Arboreto.
Horto Florestal
Fornecimento de 10 m3 substrato vegetal para produção de mudas
Coleções vivas
Fornecimento de composto vegetal para cultivo de plantas
Pesquisa de fotos específicas do arquivo do servidor Alexandre Machado e
Presidência/CCAV
envio à Presidência do Instituto para ilustração da publicação relatório de
Gestão 2014.
Terceirizados
Programa de excelência no atendimento.
Presteza nos atendimentos em campo. Houve continuidade no esclarecimento
Segurança Patrimonial
junto à guarda no tocante a fauna e como proceder em relação a ela e os
visitantes, o que resultou em um trabalho coordenado entre as duas pontas.
Palestra sobre “Gestão de Resíduos Vegetais em Áreas Verdes Urbanas – Uma
Museu
visão sustentável”
Execução da rede de esgotamento sanitário, juntamente com equipe técnica da
Curadoria
CEDAE, direcionando as vazões dos banheiros do prédio das Plantas
Medicinais para a rede oficial da CEDAE, na Rua Pacheco Leão.
Recuperação do piso das aléias, dos canteiros, dos meios-fios e da canaleta
DIPEQ
junto ao prédio da DIPEQ e aos canteiros (32E, 32D e 34A).
Palestras e atividades para conscientização sobre a fauna. Houve um grande
esclarecimento sobre tipo de fauna e comportamentos dos animais e como
Socioambiental
proceder em relação a ela e os visitantes, principalmente em relação à própria
postura dos colaboradores nas ações dentro do Arboreto.
Houve um grande esclarecimento sobre tipo de fauna e comportamentos dos
Corpo
de
funcionários,
animais e como proceder em relação a ela e os visitantes, principalmente em
servidores e colaboradores
relação à própria postura dos colaboradores nas ações dentro do Arboreto.

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Setor da Sociedade
Benefício à sociedade
Escolas
Doação de 10 m3 composto vegetal para horta comunitária.
Reabilitação dos canteiros junto ao SEA, que serviam em parte com vagas de
estacionamento, e agora foram readequados como espaços para os canteiros
Escolas e demais visitantes
propriamente ditos, bem como a reabilitação das aleias marginais, que acessam
a estes canteiros, com novo piso, novas sarjetas e 14 novos bancos, que
facilitam a espera para escolares e demais visitantes.
 Informações para conscientização sobre a fauna, problemas e soluções junto
à fauna no descarte de lixo pelos visitantes e comportamento relativo à
fauna.
 O desenvolvimento e distribuição pontual e orientada de material didático
relativo ao comportamento junto à fauna, diminuindo a incidência de
alimentação no interior do arboreto.
Visitantes
 Ações do corpo de colaboradores, principalmente a guarda e os monitores do
projeto social, nas informações fornecidas ao público.
 Conservação e manutenção do piso das Aleias do Arboreto.
 Produção e montagem de porta banners em bambu para informações
diversas.
 Readequação do espaço do antigo estacionamento, para receber o visitante
com espaços de contemplação.

Setor da Sociedade
Público nas mídias sociais
População que mora ou que se
utiliza da Lagoa
Usuários do Parque Infantil no
interior do Arboreto

Benefício à sociedade
Facebook do Projeto Fauna: 1.123 seguidores
Instagram do Projeto Fauna: 230 seguidores
Blog projetofauna.wordpress.com: 21.357 visualizações em 2014
Monitoramento das águas do Rio dos Macacos e do Riacho Iglesias; ajudando
na Melhoria da qualidade das águas que passam pelo próprio Rio dos Macacos e
Riacho Iglesias e que deságuam na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Banheiros do Parque infantil ligados à rede de esgotamento da CEDAE,
melhorando as condições de uso daqueles banheiros; acabando com os períodos
de interdição para limpeza da antiga fossa, diminuindo o cheiro dos resíduos e
garantindo um fluxo melhor no esgotamento daqueles banheiros.




INTERAÇÃO COM AS PARCERIAS
Parceria
Benefício ao JBRJ
Desenvolvimento de trabalho técnico relativo às propriedades físico/químicas dos
solos ao redor dos dendezeiros. Trouxe como benefício para o Instituto a análise
EMBRAPA-Solos
de solo em várias localidades dentro do Arboreto.
Apoio técnico e administrativo, com utilização de áreas, espaços e instrumentação
que possam contribuir nas atividades do JBRJ.
Clínica de Reabilitação de
Presteza no atendimento e socorro aos animais resgatados e adequação as
Animais Selvagens – CRAS
exigências do IBAMA
Universidade Estácio de Sá
IBAMA
Regula atividades
INEA
Regula atividades
CETAS
Recebimento de animais sem condição de retorno à natureza
Desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica e encaminhamento de
PUC-RIO
alunos daquela instituição para realização de estágio (voluntariado) curricular
 Projeto de esterilização de Callithrix sp. por vasectomia e monitoramento das
TRÍADE - Instituto Brasileiro
espécies de callithriqueos.
para Medicina da Conservação
 Projeto de monitoramento de Saimiri sp.
RJ
 Projeto de monitoramento de Sapajus nigritus.
Secretaria Municipal de Meio
Coleta e análise semanal das águas do Rio dos Macacos.
Ambiente do RJ
Ampliação e manutenção dos ramais internos que esgotam suas águas servidas e
CEDAE
esgotos na Rede de esgotamento da Rua Pacheco Leão, principalmente os que
existem no interior do JBRJ.
Apoio com máquinas e equipamentos e utilização conveniada de seus
Jockey Club Brasileiro
estacionamentos por visitantes do JBRJ.
Monitoramento com coletas diárias dos dados metereológicos ocorridos no
INMET
Arboreto.
AAJB
Apoio ao Projeto Fauna
Prosilvestres veterinária
Tratamento veterinário especializado e de urgência de animais resgatados.
SEPDA - Secretaria de
Promoção e Defesa dos Recebe animais domésticos que não tenham sido adotados.
Animais
Patrulha Ambiental
Auxilia no transporte de animais resgatados.

TRABALHOS PUBLICADOS
Trabalhos Publicados
Trichobius longipes (Diptera, Streblidae) as a
parasite of Phyllostomus hastatus (Chiroptera,
Phyllostomidae)
Relato de Caso de Morte por Agressão Entre
Macacos-Prego Sapajus Nigritus (Primates:
Cebidae) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Autor(es)

Publicação

Esbérard, CEL. Tato, GK, et. al.

Revista Brasileira de
Parasitologia Veterinaria

Cristiane Hollanda Rangel
José Gustavo V. Adler
Gabriela C. Heliodoro
Anderson Santos Jr.
Carlos Eduardo Verona

Neotropical Primates

TRABALHOS SUBMETIDOS
Trabalhos Publicados
A Confirmation of eventual nectarivorous in
Micronycteris
minuta
(Gervais,
1856)
(Chiroptera, Phyllostomidae)

Autor(es)

Publicação

Tato GK.a, b*, Carvalho WD.a,
Costa LM. a, c, Esbérard CEL.a

Brasilian Journal of
Biology

TRABALHOS APRESENTADOS
5º Encontro de Pesquisadores do Parque Nacional da Tijuca.
Evento
Parque Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
Local
21 e 22 de agosto 2014
Período
Trabalho
Autor(es)
Estudo de Impacto Ambiental de uma População Alóctone de
Mariana Vergueiro; Gabriela Heliodoro;
Saimiri siureus (Linnaeus, 1758) em Fragmento de Mata
Cristiane Rangel
Atlântica no Rio de Janeiro
Evento
Local
Período

7º congresso Brasileiro de Mastozoologia
Gramado, RS
22 a 26 de setembro 2014
Trabalho

Autor(es)
Luciana Carnevale; Carlos Eduardo Verona;
Variações do comportamento social de calitriquídeos em áreas
Gabriela Heliodoro; Cristiane Rangel e Franciane
de transição urbano-florestais no Rio de Janeiro
Santos
16th World Fertilizer Congress of CIE
Rio de Janeiro, RJ
20 a 24 de outubro 2014
Trabalho
Autor(es)
Macronutrients on crop residues and compounds in the
Lusimar Lamarte Gonzaga Galindo da Silva
arboretum at Botanical Garden of Rio de Janeiro
Evento
Local
Período

Reunião de Fertilidade e Biologia do Solo – Fertbio 2014
Araxá - MG
15 e 19 de setembro 2014
Trabalho
Autor(es)
Samiris Freire Ornellas; Gabriela Cavalcanti
Produção de Mudas de Schizolobium parahyba (Vell.) Blake
Alves; Edson Moreira Felisberto; David Vilas
cultivadas em diferentes substratos no Horto Florestal do Jardim
Boas de Campos; Lusimar Lamarte Gonzaga
Botânico do Rio de Janeiro
Galindo da Silva
Evento
Local
Período

Reunião de Fertilidade e Biologia do Solo – Fertbio 2014
Araxá - MG
15 e 19 de setembro 2014
Trabalho
Autor(es)
Lusimar Lamarte Gonzaga Galindo da Silva;
Crescimento de plantas de mogno brasileiro (Swietenia
Gabriela Cavalcanti Alves; Samiris Freire
macrophylla King.) cultivadas em diferentes substratos no
Ornellas; David Vilas Boas de Campos; Edson
Horto Florestal do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Moreira Felisberto
Evento
Local
Período

PALESTRAS APRESENTADAS
5º Encontro de Pesquisadores do Parque Nacional da Tijuca
Evento
Parque Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
Local
21 e 22/08
Período
Palestra
Medicina da Conservação de Primatas no Rio de Janeiro

Palestrante
Gabriela Heliodoro

Programa de Excelência No Atendimento Ao Público
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
11/4
Palestra
A Fauna e o Público: Conhecendo a Fauna do JBRJ – Convivência e características
A Área Verde

Palestrante
Gabriela Heliodoro
Gustavo Tato

Treinamento com jovens do Socioambiental
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
29/4
Palestra
Conhecendo a Fauna do JBRJ – Convivência e características

Palestrante
Gabriela Heliodoro

Passeio Noturno
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
26/03
Palestra
Conhecendo a Fauna do JBRJ – Vida Noturna

Palestrante
Gabriela Heliodoro

Passeio Noturno
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
26/04
Palestra
Conhecendo a Fauna do JBRJ – Vida Noturna (especial para escola)

Palestrante
Gabriela Heliodoro

Passeio Noturno
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
12/08
Palestra
Conhecendo a Fauna do JBRJ – Vida Noturna

Palestrante
Gabriela Heliodoro

Passeio Noturno
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
30/09
Palestra
Conhecendo a Fauna do JBRJ – Vida Noturna

Palestrante
Gabriela Heliodoro

Evento
Local
Período

Evento
Local
Período

Evento
Local
Período

Evento
Local
Período

Evento
Local
Período

Evento
Local
Período

Evento

Passeio Noturno – Especial do dia das Crianças

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
15/10/ 2014
Palestra
Conhecendo a Fauna do JBRJ – Vida Noturna (Especial do Dia das Crianças)

Palestrante
Gabriela Heliodoro

Passeio Noturno
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
12/11/ 2014
Palestra
Conhecendo a Fauna do JBRJ – Vida Noturna

Palestrante
Gabriela Heliodoro

Local
Período

Evento
Local
Período

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Evento
Carlos Alexandre Sawczuk
Semana da Segurança do Trabalho
Carlos Alexandre Sawczuk
IV seminário da A3P
Gustavo Klotz Tato
IV seminário da A3P
5º Encontro de Pesquisadores do
Gabriela Heliodoro
Parque Nacional da Tijuca
Gabriela Heliodoro
Oficina de Gênero

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
Servidor/ Colaborador
Curso
Desenvolvimento de Lideres/
Martha Ronchini
Praticagem

Local
TRT - RJ
JBRJ
JBRJ
Parque Nacional da
Tijuca - RJ
JBRJ

Período
29/04/2014
30/10/2014
30/10/2014

24, 26 e 28/11

Local

Período

Fundação Dom Cabral

25/03 a 14/04

21 e 22/08

Cleber Pinto Teixeira

Manejo das Águas Pluviais Urbanas

Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e
Ambiental

27, 29 e 31/10

CURSOS DE MESTRADO
Servidor/ Colaborador
Gustavo Klotz Tato

Curso
Mestrado em Biologia Animal

Local
UFRRJ

Período
Em curso

ORIENTAÇÃO A ALUNOS: OUTROS NÍVEIS
Orientador
Orientando
Gabriela Heliodoro
Anderson Santos
Gabriela Heliodoro
Mariana Milman
Gabriela Heliodoro
Marina Bordin
Gabriela Heliodoro
Priscila Yañes
Gabriela Heliodoro
Bruno Vale
Gabriela Heliodoro
Gessica Machado
Gabriela Heliodoro
André Miranda
Gabriela Heliodoro
Daphne Domingues
Gabriela Heliodoro
Débora Garrido
Gabriela Heliodoro
Érica dos Santos
Gabriela Heliodoro
Guilherme Nunan
Gabriela Heliodoro
Iully Silva
Gabriela Heliodoro
Jehnnifer Mendonça
Gabriela Heliodoro
Júlia Caetano
Gabriela Heliodoro
Luciana Carnevale
Gabriela Heliodoro
MarianaVergueiro
Gabriela Heliodoro
Mirela Santos
Gabriela Heliodoro
Bárbara da Costa
Gabriela Heliodoro
Mariana Duarte
Gabriela Heliodoro
Liliane Ribeiro
Gabriela Heliodoro
Marco Massao Kato
Gabriela Heliodoro
Isabela Guilhem
Gabriela Heliodoro
Loranny Brito
Gabriela Heliodoro
Maria Eduarda Resck
Gabriela Heliodoro
Priscila Clarindo
Gustavo Klotz Tato
Ethel Hentz
Vanda de Cássia R. Maia
Arthur Rodrigues Lourenço
Vanda de Cássia R. Maia
Felipe Louzada Rubim

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE BACHARELADO
Servidor/ Colaborador
Graduando

Categoria
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Monografia/ Voluntário
Iniciação Científica/ Monografia/ Voluntário
Iniciação Científica/ Monografia/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Monografia/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Monografia/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Monografia/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Voluntário
Iniciação Científica/ Monografia/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Voluntariado
Iniciação Científica / Voluntário
Iniciação Científica / Voluntário
Iniciação Científica / Voluntário
Iniciação Científica / Voluntário
Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário
Iniciação Científica/ Voluntário

Título do Trabalho

Gabriela Heliodoro

Camila Tavares
Joannes Lopes

Uma Análise da Alimentação e da Área de
Vida de Sapajus nigritus (GOLDFUSS,1809)
(PRIMATES: CEBIDAE) no Período de 2
Anos no Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Gabriela Heliodoro

Ellen Schmidt

Ocorrência de Miopatia de provável origem
Nutricional em Coelhos de Biotério de Criação

Gabriela Heliodoro

Clara Pinheiro
Costa Ferreira

Parasito em Fezes de Sagui (Callitrixs pp) do
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio
de Janeiro

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE MESTRADO
Servidor/ Colaborador
Mestrando
Título da Dissertação
Lusimar Lamarte Gonzaga
Carlos Henrique Produção de composto orgânico a partir de
Galindo da Silva
Correia da Silva resíduos de áreas verdes

Instituição
Ciências
Biológicas da
Universidade
Federal do Rio
de Janeiro
Medicina
Veterinária da
Universidade
Estácio de Sá
Ciências
Biológicas da
Universidade
Estácio de Sá

Instituição
UFF

3.

COORDENAÇÃO DE RESTAURAÇÃO, OBRAS E MANUTENÇÃO – CROMA

A Coordenadoria de Manutenção, Obras e Restauração realizou diversas atividades relacionadas às
áreas de Engenharia e de Manutenção Predial no ano de 2014. Devido à escassez de mão de obra
especializada, não foi possível neste relatório apontar trabalhos significativos na área de projetos.
Contudo, a área de manutenção predial do JBRJ, apesar de contar com equipe de apenas 20 pessoas,
realizou 1326 atendimentos o que representou um acréscimo de 7% se comparado com o ano de
2013 onde foram feitos 1234 atendimentos.
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
AGRUPADOS POR TIPO DE SERVIÇO
396

222

207

181
120
78

72
28

22

ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
AGRUPADOS POR ÁREA SOLICITANTE
657

133

112
53

13

29

39

48

51

29

64

48

34

16

Como destaque das principais atividades desempenhadas no ano de 2014, elencamos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Fiscalização da Obra de Construção de Passarela Técnica, Pintura Interna e Externa e
Reforma do telhado do Museu do Meio ambiente;
Fiscalização da Obra de Construção do Abrigo de Resíduos Sólidos do JBRJ;
Fiscalização da Obra de Reforma do 2º Piso da Diretoria de Gestão;
Fiscalização da Obra de Reforma do Orquidário;
Pintura do Centro de Visitantes
Reforma do Busto D. João VI;
Pintura do Portal do Parquinho;
Reforma do Mirante da Imprensa;
Reforma da casa 7;
Reforma da Sala de Informática do setor de Responsabilidade Social;
Reforma da Cozinha do setor de Responsabilidade Social;
Pintura externa do Herbário;
Reforma da Guarita do Horto;
Reforma da Portaria da J. Botânico 1008;
Reforma da Guarita da Rua Major Rubens Vaz;
Reforma da sede do Horto;
Reforma do Busto Frei Leandro;
Reforma do Refeitório da diretoria de Gestão;
Pintura Externa da Sede da DIAT;
Reforma da ponte de madeira do Arboreto;
Orçamentos diversos;
Notas técnicas diversas;
Pareceres diversos;
Relatórios descritivos e fotográficos diversos.

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Evento
Capacitação sobre Conservação de
Marcelo Ferreira
Água em Edifícios Públicos
Capacitação sobre Conservação de
Debora Sieczkowski Nascimento
Água em Edifícios Públicos
Capacitação sobre Conservação de
Dalila Tiago
Água em Edifícios Públicos

CURSOS DE MESTRADO
Servidor/ Colaborador
Marcelo Ferreira dos Santos

Local

Período

MMA/ Brasília

31/03 a 01/04

MMA/ Brasília

31/03 a 01/04

MMA/ Brasília

31/03 a 01/04

Curso
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão

Local
UFF

Período
Em curso

4.

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As ações de educação ambiental previstas para 2014 foram executadas dentro do esperado com a
manutenção do Projeto Conhecendo Nosso Jardim e a reabertura do Laboratório Didático com o
tema “Plantas Ameaçadas no Jardim” em 13 de junho, continuação de projetos iniciados em 2013 e
participação em programas institucionais tais como o Jardim Virtual e Programa de Treinamento
para Excelência no Atendimento ao Público.

METAS (AÇÃO 2972 PPA EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE)
Programa: Educar visando a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade ambiental.
Desenvolvimento de projetos e estratégias para a formação de educadores ambientais, extensão,
pesquisa, divulgação técnico-científica e educação para gestão ambiental, com execução da ação
voltada aos vários públicos.




Metas iniciais janeiro 2014: 10.000
Metas reprogramadas julho 2014: 6.000
Metas atingidas janeiro/dezembro 2014: 8.914 pessoas atendidas/informadas

Apesar de grande parte do resultado das atividades com público externo culminarem em
setembro/outubro, no primeiro semestre de 2014 as atividades sofreram impacto da greve dos
professores da rede estadual e municipal de ensino (o que atingiu principalmente os projetos
dirigidos às escolas: Conhecendo Nosso Jardim, Tecendo Redes e Laboratório Didático). A
realização da Copa do Mundo, no período dos jogos também refletiu em alteração do calendário
escolar e institucional, além de resultar em menor público visitante ao JB. A apuração realizada no
período de janeiro a junho/2014 considerou atendimento de professores, alunos e outros visitantes
interessados em educação ambiental, bem como público atendido em oficinas, palestras e cursos
dados por membros da equipe SEA, a partir de nossos projetos, junto a instituições parceiras
(LIEAS/UFRJ, PROJETO CORAL VIVO e REDE A3P) em universidades, eventos regionais, entre
outros. Para fins comparativos, em 2013 no período de janeiro a junho o quantitativo de alunos
atendidos foi de 3.298. Em 2014 devido a mudança no calendário escolar o atendimento aos alunos
foi de 814. Ainda em 2014, o SEA realizou um novo roteiro didático dirigido ao público em geral -

Roteiro das Águas no Jardim - para comemorar o Dia Mundial da Água, e tratar do tema água e
sustentabilidade.
No 2º semestre além da continuação dos projetos já mencionados tivemos a realização do segundo
Curso de Extensão Educação, Ambiente e Sociedade, em parceria com a ENBT e o LIEAS/UFRJ
que reafirmou a ótima repercussão do ano anterior e a conclusão do curso de 25 alunos. O SEA deu
continuidade ao projeto Tecendo Redes dentro da SNCT envolvendo a comunidade escolar de três
escolas municipais. O projeto Leia Verde de incentivo à leitura com temas ambientais no JBRJ teve
participação do SEA atingindo um amplo e diversificado público. A participação em eventos
externos (aulas, palestras, cursos oferecidos) também contribuiu para um maior alcance dos
objetivos educativos.
Considerando o quadro apontado do primeiro semestre; o abalo, já informado pelas Secretarias de
Educação, no calendário escolar até o fim do ano letivo; as metas a serem atingidas foram
oficialmente reprogramadas em julho de 2014 (10/07) de 10.000 para 6.000 pessoas informadas, no
entanto no segundo semestre com ampliação das atividades educativas o SEA conseguiu superar as
metas previstas alcançando 8.914 pessoas.
Os recursos do PPA foram utilizados pelo SEA para viagem técnica (2) a Brasília para oficina de
elaboração do Projeto Político Pedagógico do Ministério do Meio Ambiente e impressão gráfica do
livro “NEA – 20 anos”.
Os dados registrados consideraram os cadastros de professores capacitados pelo SEA, formulários
de participantes nas atividades do Laboratório Didático e demais relatórios de atividades da equipe.
No contexto do Treinamento Didático de Professores, o Projeto “Conhecendo Nosso Jardim”, teve a
participação de 378 (566 inscritos).
O tema “Plantas Ameaçadas no Jardim” do projeto Laboratório Didático atendeu 1205 estudantes
sendo 77% oriundos de escolas públicas (39 grupos escolares participaram da atividade, 62 turmas
agendadas).
Além da equipe, contamos com o apoio de 02 estagiários mantidos pela parceria com a AJBRJ e
MUDES.
INTERAÇÃO COM AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
Interface
Resultado
Programa de Excelência no Atendimento ao Público, destinado aos funcionários
Diretorias (DIAT, DG,DIPEQ),
e colaboradores do JBRJ com vistas ao desenvolvimento de habilidades e
Museu
atitudes individuais, bem como o aprimoramento técnico.
Elaboração, realização e participação de Bazar de Trocas na programação da
Semana do Servidor, voltado para o exercício do conceito de Reaproveitamento
na Política dos R’s. Em vez de comprar novos produtos, essa modalidade
propiciou a troca de bens entre os participantes, e ainda permitiu: promover a
Todos os servidores e
“arte do desapego”; oportunizar a troca de bens que não eram mais de utilidade
terceirizados
para uns e que poderiam ainda ser útil para outros ampliando sua vida útil;
propiciar a adoção de um consumo sustentável; exercitar o poder de negociação
entre os interessados; favorecer um agradável momento de convivência e
interação entre colegas de trabalho.
Diretorias (DIPEQ, DIAT),
Levantamento de dados para subsidiar tema do Laboratório Didático “Plantas
CNC Flora
Ameaçadas no Jardim”
Toda instituição
Desenvolvimento do Jardim Virtual
Gabinete, Serviço
Projeto Leia Verde
socioambiental

Interface
Centro de Responsabilidade
Socioambiental, Centro de
Visitantes, Museu do Meio
Ambiente
Centro de Responsabilidade
Socioambiental
Comissão A3P JBRJ, Comissão
Gestora do PLS, DIAT, DG
ENBT

Laboratório Patologia Vegetal,
Coleção Plantas Medicinais

Diretoria de Gestão e DIAT
Diretoria de Gestão e DIAT

JBRJ

Resultado
Capacitação de 39 interlocutores da visitação no JBRJ quanto ao JBRJ pertencer
a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Formação continuada de 49 jovens com inserção de temas ambientais em fóruns
com jovens atendidos pelos projetos e formação continuada com monitores
ambientais.
Preparação do Primeiro relatório de acompanhamento do PLS, que contempla a
avaliação e monitoramento no primeiro ano de execução.
Realização do curso de extensão “Educação Ambiente e Sociedade" com
certificação de 25 alunos.
Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável
Atividade: “Multirão Árvore sem Risco” aplicação de uma calda medicinal
pigmentada - técnica desenvolvida pelo Laboratório de Fitossanidade do JBRJ
que trata as plantas feridas com instrumentos cortantes e um “Roteiro Saúde
Ambiental” que inclui alguns pontos do arboreto em que buscamos sensibilizálos para a importância de uma área verde na cidade.
Realização de SCDP – Serviço de Concessão Diárias e Passagens
Solicitação e acompanhamento de processo/compras LICITAWEB.
Realização de SCDP – Serviço de Concessão Diárias e Passagens
Solicitação e acompanhamento de processo/compras LICITAWEB.
Representação no Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental do estado do
Rio de Janeiro (GIEA)
Representação no Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Representação do SEA no Comitê de Gênero do JBRJ.

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Setor da Sociedade
Benefício à sociedade
Escolas, professores e
Projeto “Conhecendo Nosso Jardim”, atendendo a 378 professores no
estudantes
treinamento didático.
Escolas, professores e
Atendimento no Laboratório Didático de 1205 alunos do ensino formal e 569
estudantes e público em geral
visitantes do público em geral.
Projeto “Leia Verde” de popularização de literatura de temática ambiental
Público em geral
Elaboração e realização do "Roteiro das Águas no Jardim", em comemoração ao
Dia Mundial da Água
Participação na elaboração e realização da Feira de Troca de Brinquedos em
Público em geral
evento comemorativo do Dia da Criança
Elaboração e realização da "Trilha das Plantas Ameaçadas" e plantio de mudas
Público em geral
no arboreto em comemoração ao Dia da Árvore e Chegada da Primavera
Planejamento e realização de atividades lúdicas e apresentação de jogos
Público em geral
educativos em comemoração ao Dia da Criança
Comissão da A3P JBRJ,
Realização do IV Seminário da A3P/JBRJ, em 30 de outubro, no Espaço Tom
Gabinete do JBRJ, A3P MMA, Jobim, organizado pela Comissão Permanente da A3P/JBRJ, cuja representação
parceiros da A3P no Rio de
do NEA é responsável pela Coordenação da Comissão, com a participação de
Janeiro
250 pessoas.
Elaboração e realização do “Roteiro das Águas no Jardim”, em 21 de março, em
comemoração ao Dia Mundial das Águas, abordando o tema água e
Comissão da A3P JBRJ, Público
sustentabilidade e com palestra, ao final, de Gláucia Freitas Sampaio, gerente
Visitante, DIPEQ e DIAT
de Gestão das Águas do Instituto Estadual do Ambiente (Geagua/Inea), sobre os
recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro
Conclusão da aquisição e instalação do conjunto de 3suportes duplos de lixeiras
de 100 litros para a área do Parque Infantil, seguindo o mesmo padrão das
Comissão da A3P JBRJ, DIAT,
lixeiras já dispostas no Arboreto.
DG, Visitantes do JBRJ
Renovação das tampas que se encontravam danificadas por novas tampas mais
reforçadas, sem custos para o JBRJ.
Setor de Transportes, Setor de
Organização de visita ao Pólo de Reciclagem de Gramacho com integrantes da
Limpeza, Comissão da A3P
Comissão da A3P e das equipes de Limpeza e de Conservação da Área Verde
JBRJ
do JBRJ, em 7 de agosto.
Público em geral

Setor da Sociedade
Professores e estudantes
Estudantes

A3P MMA e órgãos parceiros
da A3P.

Pós graduandos de
universidades brasileiras
atendidas pelo Programa
CAPES Mar

Benefício à sociedade
Projeto Tecendo Redes para um Planeta Terra Saudável desenvolvendo
atividades com a temática da SNCT atingiu estudantes de 03 escolas (6
professores e 114 estudantes) da 2ª CRE/SME.
Palestras e aulas proferidas na UFRJ/ Faculdade de Educação, no C.E Inácio
Azevedo do Amaral.
Participação no Projeto “RECICLAGEM DE CARTÕES”. Com o objetivo de
reforçar a importância da educação ambiental, da coleta seletiva e da reciclagem
dos plásticos, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da A3P, em parceria
com a Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, Instituto do PVC e o
Programa RC - Reciclagem de Cartão lançaram no dia 29 de setembro, a
campanha “RECICLAGEM DE CARTÕES DE PLÁSTICO”. Esta ação visa
incentivar a coleta e trituração dos cartões de plástico que não tenham mais uso
e posterior reciclagem, para serem transformados em novos produtos. A
Campanha é uma ação de parceria entre 12 órgãos do Governo Federal e a
Indústria, que disponibilizarão os coletores Papa Cartão para reciclagem.
Aula “A produção do conhecimento sob a ótica da complexidade ambiental”

INTERAÇÃO COM AS PARCERIAS
Parceria
Benefício ao JBRJ
Sociedade de Amigos do JBRJ
Concessão de bolsas para dois monitores do projeto “Conhecendo Nosso Jardim”.
e MUDES
Organização e realização para a semana da Primavera, nos dias 23, 24 e 25 de
Brigada do PrevFogo IBAMAsetembro, de uma exposição sobre prevenção e combate aos incêndios florestais,
RJ e Núcleo de Comunicação e
com a Brigada do PREVFOGO IBAMA RJ, sediada nas dependências do JBRJ e
Educação Ambiental (NCEA)
equipe de Brasília do Núcleo de Comunicação e Educação Ambiental (NCEA) do
do PrevFogo.
PREVFOGO. A exposição foi aberta ao público visitante.
Participação no Projeto “RECICLAGEM DE CARTÕES”, com a instalação de
uma máquina PAPA CARTÂO no JBRJ. Com o objetivo de reforçar a
importância da educação ambiental, da coleta seletiva e da reciclagem dos
plásticos, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da A3P, em parceria com a
A3P JBRJ, A3P MMA em
Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, Instituto do PVC e o Programa
parceria com Plastivida
RC - Reciclagem de Cartão lançaram no dia 29 de setembro, a campanha
Instituto Sócio-Ambiental dos “RECICLAGEM DE CARTÕES DE PLÁSTICO. Esta ação visa incentivar a
Plásticos, Instituto do PVC e o coleta e trituração dos cartões de plástico que não tenham mais uso e posterior
Programa RC - Reciclagem de reciclagem, para serem transformados em novos produtos. A Campanha é uma
Cartão.
ação de parceria entre 12 órgãos do Governo Federal e a Indústria, que
disponibilizarão os coletores Papa Cartão para reciclagem. Participam deste
projeto as seguintes instituições parceiras da A3P: ANA, IBAMA ICMBio,
ministério de Minas e Energia, Ministério de Trabalho e Emprego, Exercito
Brasileiro, Secretaria Geral da Presidência da República e Câmara dos Deputados.
O JBRJ recebeu os Selos Verde e Prata, que certificam, o cumprimento e
atendimento aos requisitos de sustentabilidade, concedidos pelo MMA por meio
do Programa A3P. O Selo Verde corresponde à formalização do Termo de
A3P MMA
Adesão à A3P e o Selo Prata é conferido àquelas instituições que entregam o
relatório anual de monitoramento das ações previstas no plano de trabalho,
demonstrando, assim, o empenho em cumprir as metas.
Secretaria Municipal de
Projeto “Tecendo Redes para um Planeta Terra Saudável” desenvolvendo
Educação, 2ª CRE, Escolas,
atividades com a temática da SNCT para popularização da ciência nas escolas.
Museu da Vida
Laboratório de Investigação
Desenvolvimento de estudos e pesquisas e na docência do curso de extensão
em Educação, Ambiente e
coordenado pelo SEA na ENBT “Educação, Ambiente e Sociedade”.
Sociedade
Ministério do Meio Ambiente Participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico para as ações
e Vinculadas
educativas do MMA e vinculadas. Comissão intersetorial de Educação Ambiental
Participação formação continuada de agentes ambientais. Curso coordenado pelo
ICMBIO
ICMBio na ACADEBio.

Parceria
A3P / MMA
Museu Nacional/UFRJ
ICMBio
Secretaria de Estado do
Ambiente
Programa MAB
Reservas da Biosfera

Benefício ao JBRJ
Apoio para a realização do Curso de Capacitação em Sustentabilidade na
Administração Pública, realizado em parceria com a A3P MMA, em maio de
2014, na ENBT.
Coordenação dos Programas de Educação Ambiental e de Extensão Universitária
do Projeto Coral Vivo.
Participação na elaboração e consolidação do Plano Nacional de Conservação de
Ambientes Coralíneos (PAN CORAIS).
Representação do JBRJ no Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental
(GIEA).
Representação do JBRJ no Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica.

TRABALHOS PUBLICADOS
Trabalhos Publicados

Autor(es)

Educação Ambiental na Gestão Ambiental Pública SAISSE
Brasileira: uma análise da SEMA ao ICMBio”
C.F.B

TRABALHOS ACEITOS
Trabalhos Aceitos

M.V.;

Publicação
Revista de Educação
LOUREIRO Pública.
v.23,
n52.
(p.105-130).
Cuiabá:
EdUFMT, 2014.

Autor(es)

Sustentabilidade e justiça social

Publicação
Dossiê Revista Sinais
Sociais.

Maryane Vieira Saisse

Maria Teresa de Jesus Gouveia,
Aline Santiago Aquino, Ana
Técnicas de pesquisa social e ambiental em projetos
Anais do
Gabriela Fonseca Del Rei,
político pedagógicos de educação ambiental da Rede
Brasileiro
Michelle Luz, Silvânia Nunes,
de Educação Coral Vivo
Ambiental
Luzia Valéria Bolleli Pinto,
Lizziane do Nascimento Santos
Análise do pertencimento das áreas protegidas do
estado do Rio de Janeiro à Reserva da Biosfera da
Anais do
Maria Teresa de Jesus Gouveia,
Mata Atlântica baseada na Estratégia Nacional de
Brasileiro
Bruno Maia
Comunicação e Educação Ambiental nas Unidades de
Ambiental
Conservação (ENCEA)

TRABALHOS SUBMETIDOS
Trabalhos Submetidos
Projeto Tecendo Redes no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro: Sustentabilidade e sociobiodiversidade

Autor(es)
Milena Goulart Rodrigues,
Maryane Vieira Saisse

Educação Ambiental e a Conservação de Ambientes
Maria Teresa de Jesus Gouveia
Marinhos. O caso do Projeto Coral Vivo do Brasil.
Relações socioambientais em jogos e dinâmicas de
educação ambiental.

Maria Teresa de Jesus Gouveia

VIII Fórum
de Educação

VIII Fórum
de Educação

Publicação
Anais: Congresso
lusófono de educação
ambiental/ 2015
Anais: Congresso
lusófono de educação
ambiental/ 2015
Anais: Congresso
lusófono de educação
ambiental/ 2015

TRABALHOS APRESENTADOS
VIII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental
Evento
Universidade Federal do Pará/ Belém
Local
03 a 06 de Dezembro
Período
Trabalho

Autor(es)
Maria Teresa de Jesus Gouveia, Aline Santiago
Técnicas de pesquisa social e ambiental em projetos político
Aquino, Ana Gabriela Fonseca Del Rei, Michelle
pedagógicos de educação ambiental da Rede de Educação Coral
Luz, Silvânia Nunes, Luzia Valéria Bolleli Pinto,
Vivo
Lizziane do Nascimento Santos

VIII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental
Universidade Federal do Pará/ Belém
03 a 06 de Dezembro
Trabalho
Análise do pertencimento das áreas protegidas do estado do Rio
de Janeiro à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica baseada na
Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental nas
Unidades de Conservação (ENCEA)
Evento
Local
Período

Evento
Local

Autor(es)
Maria Teresa de Jesus Gouveia, Bruno Maia

Workshop do Grupo de Pesquisas Coral Vivo/CAPES Mar
Porto Seguro/BA

30 de Outubro a 02 de Novembro
Trabalho
Contribuição de estudos etnoecológicos para estratégias de
educação ambiental.Conflitos da atividade pesqueira em Santa
Cruz Cabrália
Período

Autor(es)
Maria Teresa de Jesus Gouveia, Vanessa
Marcondes

PALESTRAS APRESENTADAS
Educação, meio ambiente e conflitos
Evento
C.E Inacio Azevedo do Amaral
Local
Agosto
Período
Palestra
A relação entre educação formal e não formal no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro

Palestrante
Maryane Vieira Saisse

Disciplina educação ambiental no curso de educação da UFRJ
Faculdade de Educação UFRJ/RJ
Maio e Outubro
Palestra
Educação ambiental no Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Palestrante
Maryane Vieira Saisse

VII Semana De Biologia da Universidade Federal Fluminense
UFF/ Niterói
16 de Outubro
Palestra
O Biólogo e a transversalidade da Educação Ambiental

Palestrante
Maria Teresa de Jesus Gouveia

Evento
Local
Período

Evento
Local
Período

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Evento
Programa de Excelência no Atendimento ao
Maria Manuela Rueda
Público
Participação em Oficina sobre Monitoramento
de Funções Públicas com vistas à descrição de
Maria Manuela Rueda;
funções públicas junto ao Ministério de
Maryane Vieira Saisse
Planejamento, Orçamento de Gestão definição da função na área de "Educação
Ambiental"
Colaboração com a Comissão Permanente da
Maria Manuela Rueda
Agenda Ambiental na Administração Pública A3P
Maria Manuela Rueda,
Carmelita Santoro Bottino e
4º Seminário da Agenda Ambiental na
Marcia Salgueiro Maria
Administração Pública do JBRJ – A3P/JBRJ
Teixeira Wenzel
Reunião de trabalho para avaliação de adesão à
Márcia Salgueiro Maria
A3P, com o Major Brigadeiro Engenheiro
Teixeira Wenzel e Carmelita
Francisco Carlos Melo Pantoja, do Comando
Santoro Bottino
da Aeronáutica
Maria Teresa de Jesus
Participação no workshop “Abrace essas dez”
Gouveia
Márcia Salgueiro Maria
Participação no Projeto “RECICLAGEM DE
Teixeira Wenzel e Carmelita CARTÕES”, com a instalação de uma máquina
Santoro Bottino
Papa Cartão em diversa dependências do JBRJ.

Local

Período

JBRJ

1º Semestre

IBGE

Novembro

JBRJ

2014

JBRJ

Outubro

Diretoria de
Engenharia da
Aeronáutica

24/06

ENBT /JBRJ

16/04

JBRJ

Setembro/
2014 a
março/ 2015

Servidor/ Colaborador

Márcia Salgueiro Maria
Teixeira Wenzel

Márcia Salgueiro Maria
Teixeira Wenzel

Carmelita Santoro Bottino

Maria Teresa de Jesus
Gouveia
Maria Teresa de Jesus
Gouveia
Maria Teresa de Jesus
Gouveia

Evento
Local
Participação representando o JBRJ na entrega
do Selo Procel Edificações, outorgado pela
Eletrobrás ao projeto do Anexo do Museu do
Jockey Club
Meio Ambiente, concedido somente
Brasileiro no Rio
edificações que possuem classificação “A” nos
de Janeiro
sistemas de Envoltória, Iluminação e
Condicionamento de Ar, segundo os critérios
definidos pelo PBE Edifica.
Participação representando o JBRJ, em evento
promovido pelo Ministério do Meio Ambiente
e a Feira Internacional de Luanda – FIL,
FIRJAN
preparatório para a 4ª Edição da Feira
Internacional de Tecnologias Ambientais –
Ambiente Angola
Participação representando o JBRJ na Oficina
de Avaliação dos 10 anos de Conferência
Secretaria Estadual
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente do Rio de
de Educação
Janeiro
Participação nas oficinas de elaboração e
consolidação do e consolidação do Plano
BSB e Porto
Nacional de Conservação de Ambientes
Seguro
Coralíneos (PAN CORAIS)/ICMBio
Participação no evento Divulgação Científica e
FIOCRUZ
Museus de Ciências: O olhar do visitante
Participação de workshop participativo para
construção do Programa Municipal de
UNIRIO
Educação Ambiental da cidade do Rio de
Janeiro

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
Servidor/ Colaborador

Curso

Local

Maryane Vieira Saisse

Desenvolvimento de líderes: praticagem

DG/ JBRJ

Carmelita Santoro Bottino e
Marcia Salgueiro Maria
Teixeira Wenzel

Curso de Capacitação em Sustentabilidade na
Administração Pública

ENBT/ JBRJ
Rio de Janeiro

CURSOS MINISTRADOS
Servidor/ Colaborador

Curso

Local

Maryane Vieira Saisse

Educação, ambiente e sociedade

JBRJ/ ENBT

ORIENTAÇÃO A ALUNOS: OUTROS NÍVEIS
Orientador
Orientando
Maria Manuela Rueda e
Milena Gimenes Fernandes
Carmelita Santoro Bottino
Maria Manuela Rueda e
Flavio de Miranda Costa
Carmelita Santoro Bottino

VIAGENS TÉCNICAS
Servidor/ Colaborador
Maryane Vieira Saisse

Destino
Brasília

Período

26/11

03/04

Novembro

Julho e
Agosto
16/09

04/11

Período
Março/
Abril
Maio

Período
Agosto a
Outubro

Categoria
Monitoria Projeto “Conhecendo Nosso Jardim”
(parceria SAJBRJ/MUDES)
Monitoria Projeto “Conhecendo Nosso Jardim”
(parceria SAJBRJ/MUDES)

Finalidade
Elaboração de PPP no Minstério do Meio
Ambiente

Período
21 a 23/05 e 24
a 25/07

Servidor/ Colaborador
Márcia Salgueiro Maria
Teixeira Wenzel e Carmelita
Santoro Bottino

Destino

Finalidade

Período

Brasília - DF

Participação no 8º Fórum da A3P,
comemorativo dos 15 anos de A3P

03 e 04/06

Márcia Salgueiro Maria
Teixeira Wenzel

Brasília - DF

Participação em reunião com a Coordenação
da A3P MMA para apresentação e elaboração
do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS do MMA

04/09

Maryane Vieira Saisse

FLONA
Ipanema/ACAD
EBIO/
Campinas

Participação em workshop promovido pelo
ICMBio

12 a 14/03

Maria Teresa de Jesus
Gouveia

Porto Seguro

Participação nas oficinas de elaboração e
consolidação do e consolidação do Plano
Nacional de Conservação de Ambientes
Coralíneos (PAN CORAIS)/ ICMBio

07 a 11/04, 17 a
19/07, 03 a
07/08

Maria Teresa de Jesus
Gouveia

Porto Seguro/Ba

Coordenação de ações de educação ambiental
do Projeto Coral Vivo

02 a 04/04, 03 a
09/06 e 26 a
28/11

CENTRO DE VISITANTES
O Serviço de Atendimento ao Visitante (SAV) desenvolve o Programa de Interpretação Ambiental,
está vinculado a Diretoria de Ambiente e Tecnologia (DIAT) do JBRJ. Este Programa, desdobrado
em vários Projetos, possibilita dinamizar a comunicação entre os recursos naturais e culturais do
arboreto e seu público; enriquecer a qualidade da visitação, aumentar a compreensão sobre a
importante missão e o inestimável acervo do Jardim Botânico e, consequentemente, a conservação do
meio ambiente em geral, além de participar ativamente na organização de eventos internos e externos.
O Centro de Visitantes oferece ao visitante um espaço que abriga a exposição de longa duração
sobre o Jardim Botânico. Em junho de 2014 o espaço ganhou um projeto expositivo original que
usa a tecnologia como base para construir uma relação interativa com o público.
Uma linha do tempo conta a história desta construção de 1576 e apresenta os visitantes ilustres que
já passaram pela instituição. Holografias produzidas com tecnologia de última geração e projeção
de vídeos sobre superfícies variadas são alguns dos destaques.
Alinhado com o objetivo institucional de transformar o Jardim no mais sustentável do País, o
Centro de Visitantes adotou procedimentos ecoeficientes como o uso de energias renováveis eólica e solar.
O Serviço de Atendimento ao Visitante teve como objetivo o aumento no atendimento direto ao
público superando a meta de 12% da visitação anual do Jardim Botânico e aumento no atendimento
ao público através do Projeto Visitação Guiada, superando a meta de 2,5% da visitação anual do
Jardim Botânico. O total de visitantes atendidos pelos projetos do Programa de Interpretação
Ambiental foi de 184.396 pessoas. Houve também, atuação junto à Assessoria de Permissão de Uso
na consolidação de atividades culturais incrementando um aumento de visitantes ao Jardim
Botânico.

Ação
Atendimento (pessoalmente, por,telefone e fax) de pessoas, entre alunos,
professores, pesquisadores e visitantes em geral
Atendimento direto a visitantes com interesse em conhecer as instalações e
arquitetura do Centro de Visitantes e a exposição permanente (junho a dezembro)
Atendimento a estudantes para realização de trabalhos curriculares (pesquisas e
fotografias)
Detalhamento de Trilhas para atendimento a visitas especiais
Emissão de autorização, totalizando a isenção de ingresso ao
Arboreto para Instituições carentes, Universidades públicas e Escolas
profissionalizantes
Atendimento a solicitação de visita guiada
Atendimento a visitantes no carro elétrico com visitas guiadas
Treinamento de guia universitário
Realização de 2 workshops para guias de turismo ecológico
Elaboração de textos para instalação de placas no arboreto
Revisão do folheto Trilha Histórica
Recuperação das placas do Projeto de Sinalização
Revisão do folheto Guia de Visitação
Centro de Visitantes aberto p/ informações nos finais de semana
Ampliação do Banco de Dados Interpretativos
Treinamento de guias condutores do carro elétrico
Elaboração do folheto Guia de Visitação (JBRJ/VALE)
Elaboração e revisão de textos para o aplicativo Jardim Virtual
Revisão de textos da exposição permanente do Centro de Visitantes
p/ elaboração de livreto
Aplicação da Pesquisa de Opinião/ Revisão do questionário aplicados
Realização de Exposições no Centro de Visitantes
Realização de exposições no arboreto
Utilização da sala multimídia para palestras, e reuniões
Eventos externos e internos
Lançamento de livros e revistas

Resultado
106.381
12.654 visitantes
86 estudantes
32 trilhas
197 autorizações
totalizando isenção de
6.821 visitantes
18.682 pessoas guiadas
39.740 pessoas guiadas
10 guias treinados
22 guias treinados
18 textos
50 espécies revisadas
214 placas recuperadas
40 espécies revisadas
10 guias treinados
120 dados inseridos
8 guias treinados
40 espécies revisadas
300
96
1
1
2
18 palestras
22
4

INTERAÇÃO COM AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
Interface
Resultado
Coordenação de Conservação de  Melhorar o aproveitamento das visitas.
Área Verde
 Infra-estrutura adequada para os eventos
 Atendimento a visitantes e encaminhamento para informações botânicas;
 Revisão de nomes científicos do folheto Trilha Histórica;
Curadoria de Coleções Vivas
 Revisão de nomes científicos das placas comemorativas;
 grupo de trabalho para a sinalização das coleções temáticas.
 Agilidade nas providências para a realização de eventos;
Segurança
 Agilidade na distribuição das autorizações nos portões de entrada;
 Pesquisa no acerco iconográfico;
 Grupo de trabalho da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Museu do Meio Ambiente
 Divulgação junto ao público das atividades desenvolvidas no MUMA
 Visita do conselho do ICOM
 Parceria no Programa Social Educação e Trabalho, Projeto Pró Florescer.
Centro de Responsabilidade
 Participação no Treinamento para os Monitores Ambientais - Módulo
Socioambiental
Atendimento ao Visitante
 Participação em Projetos e Eventos ligados a Programação Cultural;
Assessoria de Permissão de Uso  Participação na realização de eventos externos (Exposição de
Orquídeas/Evento Brasil Kirin/Visita de funcionários da Vale)

Interface

Resultado
Atendimento personalizado ao visitante;
Elaboração de normas e procedimentos para uso público dos espaços do
JBRJ;
 Grupo de trabalho referente às comemorações do dia mundial e semana do
Meio Ambiente, aniversário do JBRJ, dia da Árvore, Semana do Servidor
Público.
 Exposição de Orquídeas (maio)
 Dia Mundial do Meio Ambiente (junho)
 Aniversário do Jardim Botânico (junho)
 Visita dos funcionários da Vale em comemoração a semana do Meio
Ambiente (junho e outubro)
 Evento da Brasil Kirim (agosto)
 Exposição de Orquídeas (setembro)
 Semana da Primavera/Dia da Árvore (setembro)
 Dia da Criança (outubro)
 Participação na Semana de Ciência e Tecnologia (outubro)
 Participação no Circuito das Artes (outubro)
Cooperação na revisão de trabalhos técnicos do Programa de Interpretação
Ambiental;
 Comissão para realização do inventário físico e contábil dos bens móveis;
 Participação da equipe em Comissões e Grupos de Trabalho
 Participação no Curso Excelência no Atendimento ao público.
 Grupo de Trabalho Corpo Editorial para a Enciclopédia do Jardim
Botânico/Jardim Virtual.
 Grupo de Trabalho para criação de normas e procedimentos para a
Evacuação do arboreto.
 Grupo de trabalho para a construção do Plano de Educação Ambiental.
Participação em Encontro Político Pedagógico com o MMA.



Presidência

Diretoria de Pesquisas

Diretoria de Gestão

Diretoria de Ambiente e
Tecnologia
SEA

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Setor da Sociedade
Benefício à sociedade
Programa ProJovem
Liberação de ingresso, informações sobre o JBRJ e visitas guiadas
Instituições Carentes
Liberação de ingresso, informações sobre o JBRJ e visitas guiadas
Liberação de ingresso, informações sobre o JBRJ e visitação guiada para grupos
Grupos da 3ª idade
da 3ª idade
Secretaria Municipal da Pessoa
Portadora de Deficiência,
Secretaria Municipal de Saúde, Liberação de ingresso, informações sobre o JBRJ e visitas guiadas
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Universidade Cândido Mendes
Orientação de paisagismo oferecido para menores carentes;
Universidade Estácio de Sá
Orientação de trabalho de monografia para estudantes de Turismo;
Universidade de São Paulo
Orientação a estudantes;
Universidade Federal
Orientação a estudantes;
Fluminense
Controladoria Geral da União
Liberação de ingresso e visita guiada para crianças do Projeto Dia da Criança
(CGU)
Cidadã;
Escola Nacional de Botânica
Orientação a estudantes do curso de pós graduação quanto ao Programa de
Tropical
Interpretação Ambiental do JBRJ;
Tribunal Regional do Trabalho Liberação de ingresso e visita guiada

INTERAÇÃO COM AS PARCERIAS
Parceria
Benefício ao JBRJ
Associação de Amigos do
Atendimento ao público através de visitas guiadas (4 guias)
JBRJ / Fundação Mudes
Atendimento ao público através de visitas guiadas no carro elétrico (8 guias
VALE / Fundação Flora
condutores);

Parceria
Escola de Paisagismo de
Brasília - UNB
Universidade Cândido Mendes

Benefício ao JBRJ
Divulgação da Instituição
Orientação de paisagismo oferecido para menores carentes

TRABALHOS PUBLICADOS
Trabalhos Publicados
Revisão do Folheto Trilha Histórica
Revisão do Folheto Guia de Visitação
Revisão do Folheto de Visitação (JBRJ / VALE)

Autor(es)
Olga Camisão, Márcia Faraco e
Paulo Roberto Martins
Olga Camisão, Márcia Faraco e
Paulo Roberto Martins
Olga Camisão, Márcia Faraco e
Paulo Roberto Martins

PALESTRAS APRESENTADAS
Seminário interno
Evento
Sala multimídia do Centro de Visitantes
Local
Abril/maio
Período
Palestra

Marcia Lobianco Faraco

Semana da Comunicação

Folheto Trilha Histórica
Folheto Guia de
Visitação
Folheto Guia de
Visitação

Palestrante
Marcia Lobianco Faraco e Olga
Camisão de Souza

Programa de Interpretação Ambiental do JBRJ

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Evento
Desenvolvimento de Trilhas
Olga Camisão de Souza
Interpretativas em Unidades de
Conservação

Publicação

Local

Período

Universidade Cândido
Mendes

Abril / 2014

Universidade Hélio
Alonso

Maio / 2014

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
Servidor/ Colaborador
Curso
Olga Camisão de Souza,
Treinamento para guias universitários
Marcia Lobianco Faraco
Treinamento Programa de excelência no
Olga Camisão de Souza,
atendimento ao Público - Módulo Atendimento ao
Marcia Lobianco Faraco
Visitante
Olga Camisão de Souza,
Treinamento para os Monitores Ambientais Marcia Lobianco Faraco
Módulo Atendimento ao Visitante

Local
JBRJ

Período
02/05 a 23/05,
3/10 a 24/10

JBRJ

Abril

JBRJ

Março e
novembro

5.

LABORATÓRIO DE FITOSSANIDADE

A equipe do Laboratório de Fitossanidade durante o ano de 2014 deu prosseguimento ao trabalho de
monitoramento iniciado em outubro de 2012, com diagnósticos e tratamentos dos problemas
fitossanitários, realizados preventivamente através de visitas em todos os canteiros e seções de
forma sequencial. O procedimento resultou na redução progressiva das ocorrências, sendo que a
diferença entre os seus números atuais e os registrados em 2012 é drástica. Graças a isso,
atualmente podemos atuar minuciosamente em nossas ações e a perda de árvores é mínima.
Em face aos progressivos danos em troncos de árvores e bambus feitos pelos visitantes,
desenvolvemos um projeto “Árvores sem risco” de aplicação de calda medicinal pigmentada,
desmotivando novas ações. O mesmo envolveu visitantes, funcionários e estudantes da rede
pública, e continua ao longo de 2015, contabilizando e tratando mensalmente novas ocorrências
para acompanhamento dos resultados práticos. Conta com divulgação na mídia e criativo material
de divulgação institucional.
O controle de mosquitos foi realizado pela Coordenação Controle de Vetores da Secretaria
Municipal de Saúde e acompanhado pelo laboratório, gerando ações concretas como o manejo de
árvores-do-viajante e de ambuzais.
Desenvolvemos pesquisas científicas na área de fitossanidade em parceria com outras instituições.
O projeto “Meliponário do Jardim Botânico” não se concretizou no cactário como era previsto,
devido a isso está sendo implantado no canteiro do Lab. Fitossanidade. Finalizamos o projeto
científico que identificou as espécies de abelhas sem ferrão presentes no JBRJ, apresentado em
congresso e futuramente publicado.
Divulgamos a importância da saúde das plantas através de palestras e treinamentos para
funcionários do campo, entrevistas, projetos e participamos da Semana de Ciência e Tecnologia
com a montagem de um formigueiro vivo, incentivando o conhecimento e o respeito por outras
formas de vida.

INTERAÇÃO COM AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
Interface
Resultado
Museu do Meio Ambiente
Estande na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Parceria no projeto “Tecendo Redes” através de atividades com escolas no
SEA
projeto no tratamento de árvores e bambus riscados.
CV
Envio de texto e fotos para exposição do CV
 Parceria através da liberação de funcionários de campo para os tratamentos e
manejos fitossanitários realizados.
Conservação de Área Verde
 Palestras de treinamento de pessoal de campo para reconhecimento de
problemas fitossanitários. 25/07 e 01/08/2014.
Parceria através da solicitação e acompanhamento de manejos arbóreos
Engenharia de Campo
fitossanitários de grande porte.
Diagnóstico e tratamento especificamente de plantas a serem introduzidas no
Coord. Coleções Vivas
Arboreto, Horto e em coleções em estufas.
Avaliação e sugestões para a estufa científica de orquídeas.
 Participação como membro suplente da Comissão de Pós-graduação.
 Parecer técnico da situação fitossanitária de exemplares arbóreos nos limites
Diretoria da Prefeitura
do JBRJ.
 Confecção do Banner explicativo da doença e plantio das mangueiras.
Laudo Fitossanitário das palmeiras imperiais do Clube dos Macacos solicitado
ENBT
pela ENBT.
Diagnóstico e tratamento em árvores do experimento de recuperação da mata
DIPEQ
ciliar.
 Colaboração em entrevistas solicitadas ao JBRJ sobre fitossanidade.
 Notas de esclarecimento (lagartas, abelhas, mangueiras, etc.) assessoria de
comunicação
 Atendimentos ao público via WEB em questões relacionadas a
fitossanidade.
Gabinete
 Colaboração nas ações comemorativas do "Dia da Árvore" com o mutirão de
pintura dos bambus e árvores.
 Envio de textos e fotos para o "Jardim Virtual" e "Site do Jardim"
 Vistoria e Avaliação de propostas para descupinização do prédio da
presidência.

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Setor da Sociedade
Benefício à sociedade
 Atendimento ao público por telefone, web e pessoalmente no Lab. de
População
Fitossanidade em questões relacionadas a fitossanidade.
 Estande na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Comlurb/Prefeitura Rio
Identificação de pragas e de tratamentos em praças da cidade.
Vistoria e laudo técnico fitossanitário das palmeiras imperiais da Igreja de São
IPHAN
Francisco de Assis - São João de Rey - MG.
Vistoria e laudo técnico fitossanitário das palmeiras imperiais do Palácio do
Itamaraty
Itamaraty - Centro - RJ.
Prefeitura de Barra Mansa
Laudo técnico fitossanitário de palmeira imperial - Barra Mansa - RJ.
Revista "Veja Rio"
Matéria "Os Vigilantes Imperiais" 26/02/2014
Jornal "O Dia"
“Ataques de abelhas africanas deixam Nova Iguaçu em alerta” – 02/04/2014
Declarações de amor fazem estragos nos bambus do Jardim Botânico Jornal "O Globo"
12/09/2014
Revista Super Interessante
Seção Oráculo - Out. 2014
Entrevista: "Trabalho de prevenção de pragas ajuda a preservar palmeiras
TV Brasil
imperiais no Rio" 11/03/2014
Vídeos de divulgação –Proficiência
https://www.youtube.com/watch?v=MJOsoO1Fxmg&list=UUan_Academia Brasileira de Ciência lNRRf81rETgdW2O9Kw
https://www.youtube.com/watch?v=VAPFZ5FsSUY&list=UUan_lNRRf81rETgdW2O9Kw
Escolas da rede pública
Atividades de tratamento no projeto “Árvores sem risco”.

INTERAÇÃO COM AS PARCERIAS
Parceria
Benefício ao JBRJ
Secretaria Municipal de Saúde
/ Coordenação de Controle de
Monitoramento e Controle de larvas de mosquitos no Arboreto do JBRJ.
Vetores
Universidade Federal Rural do
Orientação no projeto: “Conservação de biodiversidade em parques urbanos
Rio de Janeiro / Instituto de
públicos da Cidade do Rio de Janeiro: um estudo usando formigas.”
Floresta
Co-orientação do estudante Thiago Rodas - curso de Mestrado Ciências
UNIRIO
Biológicas. “Diversidade de insetos em manguezais recuperados na Cidade do
IB/PPGBIO
Rio de Janeiro, RJ”,
UNIRIO /IB/DMP
Participação no Projeto: “Análise faunística de Calliphoridae (Diptera) no Jardim
Laboratório de Estudo de
Botânico do Rio de Janeiro”.
Dípteros
Ceplac
Participação no projeto: “Conservação de biodiversidade em parques urbanos
Laboratório de Mirmecologia
públicos da Cidade do Rio de Janeiro: um estudo usando formigas”.
Universidade Federal de Santa
Catarina/BEG
Parceria em projeto: “Biodiversidade de Abelhas Indígenas sem ferrão do JBRJ”.
Laboratório de Abelhas
Nativas / LANUFSC

TRABALHOS APRESENTADOS
XX Congresso Brasileiro de Apicultura & VI Congresso Brasileiro de Meliponicultura
Evento
Belém - PA
Local
05-08/11/2014
Período
Trabalho
Autor(es)
Biodiversidade de abelhas nativas sem ferrão no Jardim
Maria Lucia F Teixeira Moscatelli; Geisler
Botânico do Rio de Janeiro
Vanil Alves da Silva: Rafael Kamke

PALESTRAS APRESENTADAS
XIV Semana de Biologia
Evento
Famath - RJ
Local
29/10/2014
Período
Palestra
A saúde de uma coleção viva

Palestrante
Maria Lucia F. Teixeira Moscatelli

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Evento
Maria Lucia F. Teixeira
16th World Fertilizer Congress of CIEC
Moscatelli
Marcus N. Santos
XXV Congresso Brasileiro de Entomologia

CURSOS DE DOUTORADO
Servidor/ Colaborador
Marcus N. Santos

Curso
Ciências Ambientais

ORIENTAÇÃO A ALUNOS: OUTROS NÍVEIS
Orientador
Orientando
Maria Lucia França
Antonia de Maria Azevedo (Tecnóloga em Gestão
Teixeira Moscatelli
Ambiental)
Maria Lucia França
Teixeira Moscatelli

Thiago Rodas Muller Campos (Biólogo)

Local

Período

Hotel Windsor- RJ

20 a 24/11

Goiânia-GO

14 a 18/09

Local
UFRRJ

Status
Em curso

Categoria
Voluntária
Co-orientação Curso de
mestrado em Ciências
Biológicas-UNIRIO

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE MESTRADO
Servidor/ Colaborador
Mestrando
Maria Lucia F. Teixeira
Moscatelli

Adriana Leal de
Figueiredo

Título da Dissertação
Análise faunística de Calliphoridae
(Diptera) no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro”.

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Evento
Maria Lucia F Teixeira
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Moscatelli

VIAGENS TÉCNICAS
Servidor/ Colaborador
Maria Lucia F. Teixeira
Moscatelli
Maria Lucia F. Teixeira
Moscatelli

Destino
São João del Rey - MG
Práticas em
Meliponicultura

Instituição
UNIRIO

Local

Período

JBRJ

16 a 18/10

Finalidade
Vistoria e laudo técnico
fitossanitário
Embrapa Amazônia Oriental
Belém - PA

Período
Março
02 a 04/11

LABORATÓRIO DE PAISAGISMO
As atividades do Laboratório da Paisagem, alinhadas com as metas da instituição, concentraram-se nas seguintes linhas
de ação, com os seguintes resultados:


Conservação da paisagem do JBRJ respeitando os plantios e jardins de interesse histórico/científico,
colaborando e orientando tratos culturais, propondo ações e projetos de revitalização de jardins e áreas
degradadas do Arboreto:
 Recuperação dos seguintes jardins: da ENBT, entorno Casa dos Pilões, fundo herbário DIPEQ, Diretoria de
Gestão, entorno da presidência, jardins da frente e entorno do Museu e Centro de Visitantes, novos jardins do
interior e área de visitação no entorno da estufa do Orquidário;
 Estudo para revitalização do Roseiral;
 Projeto para revitalização do interior das Ruínas da Casa de Pólvora (área de piqueniques e playground).



Pesquisa e produção de subsídios e documentação de projeto que contribuam com as discussões sobre o uso
futuro da área do antigo horto florestal e ações de manejo do Arboreto;
 Proposta de um masterplan para a área do antigo Horto Florestal;
 Aplicação de uma metodologia para análise visual de árvores do Arboreto.



Docência e orientação de alunos:
 2 disciplinas ministradas no Mestrado profissional em arquitetura paisagística do PROURB-UFRJ:
(Metodologias em arquitetura paisagística (obrigatória) e Tendências da arquitetura paisagística contemporânea
(eletiva);
 3 exames de qualificação de orientandos do mestrado aprovados;
 1 relatório de orientando bolsista do Programa Erasmus Mundi aprovado. Estágio profissional em arquitetura
paisagista de aluno da Universidade de Porto - Portugal com bolsa do Programa Erasmus Mundi.



Extensão e difusão do conhecimento gerado (publicações e outras atividades):
 1 curso de extensão ministrado na ENBT: A paisagem na ponta do lápis;
 1 inclusão do projeto elaborado pelo Laboratório na Exposição Bienal Internacional da Paisagem;
 1 proposta de publicação de livro contemplada no edital APQ3 - editoração – FAPERJ;
 1 capítulo de livro aceito para publicação.

INTERAÇÃO COM AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
Interface
Resultado
 Atividades de rotina (orientação de tratos culturais de plantas do arboreto e
manejo de jardins)
 Acompanhamento dos trabalhos de execução de propostas de recuperação
paisagística de jardins e áreas do Arboreto:
Conservação de áreas verdes
 jardins da ENBT, entorno Casa dos Pilões, Diretoria de Gestão, entorno da
presidência, jardins do entorno do Museu e Centro de Visitantes.
 Projeto e execução de novos jardins: Jardins do interior da estufa do
Orquidário e da área externa de visitação.
Participação no projeto: Inventário, identificação, diagnóstico e proposta de
DIPEQ
manejo das lianas do Arboreto.
 Curso de extensão: A paisagem na ponta do lápis
 Revitalização dos Jardins do Solar Roberto Burle Marx
ENBT
 Seminário de pesquisa ENBT: Proposta de um Masterplan para a área do
antigo Horto Florestal

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Setor da Sociedade
Benefício à sociedade
Contribuição nos foros de debates visando à gestão e preservação de áreas da
Comitê Gestor Rio-Patrimônio
cidade do Rio de Janeiro incluídas na lista do Patrimônio da Humanidade pela
da Humanidade
UNESCO.
Melhoria da qualidade paisagística e de visitação de algumas áreas do Arboreto
Usuários do JBRJ
(acima descritas)
Profissionais em paisagismo e
Publicações, docência e extensão visando à ampliar a difusão do conhecimento
áreas afins e estudantes de
gerado pelo Laboratório da Paisagem para a população
graduação e pós-graduação

INTERAÇÃO COM AS PARCERIAS
Parceria
Benefício ao JBRJ
PROURB-UFRJ - Mestrado em Orientação de disssertações com foco em questões associadas ao planejamento,
Arquitetura paisagística
gestão e projeto da paisagem do JBRJ
CENT-Rio
Manutenção do Jardim japonês

TRABALHOS ACEITOS
Trabalhos Aceitos
Livro contemplado com Bolsa FAPERJ para
editoração

Autor(es)
Ana Rosa de Oliveira

Capítulo do livro: Paisagens de resistência:
práticas de sustentabilidade e conservação da
biodiversidade

Ana Rosa de Oliveira

Revitalization and Expansion Program for the
Botanical Garden

Oliveira, Ana Rosa; Silva,
Luiz A.; Zortea, Bernando;
Resmini, Cláudio; Geppetti,
Elena

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Evento
IV Encontro de Gestores de Jardins
Ana Rosa de Oliveira
Históricos
Ana Rosa de Oliveira

8° Biennal Internacional del Paisaje

Publicação
Paisagens particulares. Jardins
de R. Burle Marx.
A vegetação nativa no
planejamento e no projeto
paisagístico. Associação
Brasileira de Arquitetos
Paisagistas - Núcleo - Rio

Local

Período

Casa de Rui Barbosa

3 a 5/12

Palacio de la Música Barcelona - Barcelona
– Espanha

27/9

Servidor/ Colaborador
Ana Rosa de Oliveira

Evento
Local
Exposição da 8° Biennal Internacional del
Colégio de Arquitetos
Paisaje - Barcelona -Espanha. (projetos
da Catalunha-Barcelona
selecionados para concorrer ao da Prêmio
- Espanha
da Paiagem Rosa Barba)

CURSOS MINISTRADOS
Servidor/ Colaborador
Ana Rosa de Oliveira

Curso
A paisagem na ponta do lápis

Local
ENBT- Extensão

Período
setembro

Período
maio

ORIENTAÇÃO A ALUNOS BOLSISTAS
Orientador

Orientando

Categoria da bolsa

Agência de
fomento

Ana Rosa de Oliveira

Ricardo Portovedo da Cruz (estágio
acadêmico realizado no Laboratório da
Paisagem). Aluno do estrado profissional
em arquitetura paisagista - Universidade de
Porto - Portugal

Mobilidade
Internacional

Programa
ERASMUS
Mundi

ORIENTAÇÃO A ALUNOS: OUTROS NÍVEIS
Orientador
Orientando
Ana Rosa de Oliveira
Noemi Cardona Puig
Ana Rosa de Oliveira
Camilla Santino
Ana Rosa de Oliveira
Romulo Augusto Pina Guina
Ana Rosa de Oliveira
Joana Catarina Santos Azevedo
Ana Rosa de Oliveira
Angela Tonin

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE MESTRADO
Servidor/ Colaborador
Mestrando
Título da Dissertação
Ana Rosa de Oliveira
Joana Inneco
Paisagens invisíveis, vicissitudes lunares.

Categoria
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Voluntária

Instituição
UFRJ-PROURB

6.

CENTRO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Com o compromisso de acolher e dar formação pré-profissionalizante a 70 adolescentes/jovens na
faixa etária de 16 e 18 anos, o Projeto Pró-Florescer teve como objetivo, no ano de 2014, através
dos cursos de Aprendiz de Jardinagem, Aprendiz em Monitoria Socioambiental e Aprendiz
Administrativo/ Jovem Aprendiz.
Tal objetivo foi alcançado com grande êxito, pois a meta de capacitação atingiu um índice de
aproximadamente 130%. Onde, 92 jovens receberam capacitação nos diferentes cursos do Projeto
Pró-Florescer. Ou seja, 22 educandos a mais à meta pré-estabelecida, que era de dar formação a 70
jovens.

INTERAÇÃO COM AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
Interface
Resultado
 Apoio logístico, institucional e cessão de jovens aprendizes do curso
administrativo para apoio: no gabinete da presidência
Presidência
 Apoio pedagógico na capacitação de jovens
 Participação do GT para concepção do Jardim Virtual
 Parceria inter-setorial no desenvolvimento das atividades de restauração
ecológica na área de Mata Ciliar do Rio dos Macacos
DIPEQ
 Apoio logístico, institucional e cessão de jovens aprendizes do curso
administrativo para apoio administrativo
 Participação dos alunos do Socioambiental na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, promovendo a educação socioambiental na oficina de pintura de
Museu do Meio Ambiente
mini vasos e mini jardinagem
 Cessão de jovens aprendizes do curso administrativo para apoio na sede
administrativa do MuMA
 Apoio logístico, institucional e cessão de jovens aprendizes do curso
administrativo para apoio: no almoxarifado, na coordenação de tecnologia
DG
da informação e da comunicação e na coordenação de recursos logísticos
 Apoio pedagógico na capacitação de jovens
Cessão de jovens aprendizes do curso administrativo para apoio no gabinete da
DIAT
diretoria
Apoio logístico, participação de tecnologista na atividades de projetos sociais e
Engenharia de Campo
cessão de ferramenta para área de jardinagem
Área verde
Apoio logístico e institucional

Interface
Centro de Visitantes
SEA
Coleções Vivas
Segurança Patrimonial

Resultado
Apoio logístico e institucional
Apoio pedagógico na capacitação de jovens
Apoio logístico e institucional
Apoio pedagógico na capacitação de jovens
Apoio pedagógico na capacitação de jovens
Apoio pedagógico na capacitação de jovens





INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Setor da Sociedade
Benefício à sociedade
Escola
Americana
Nossa
Senhora da Misericórdia Our Promoção de oficina de mini jardinagem
Lady of Mercy School
Execução da oficina de Cultivo de Plantas Sensoriais e Temperos e da Visita
Evento Rio Natureza
guiada no Jardim Sensorial
Dia das Crianças do JBRJ
Promoção de oficina de Jardinagem para crianças.
Petrobras
Participação do Simpósio Petrobras Socioambiental
OrquidaRio
Cessão de jovens do curso de jardinagem para apoio às exposições

INTERAÇÃO COM AS PARCERIAS
Parceria
Benefício ao JBRJ
Repasse dos recursos financeiros para execução dos cursos do Programa
AAJB
Socioambiental Educação e Trabalho
Tribunal de Justiça - RJ
Elaboração de projetos e confecção de jardim e jardineiras do Tribunal
Elaboração de projetos e confecção de jardins e promoção de ações ambientais de
Marinha do Brasil
recuperação de áreas degradadas
FioCruz
Desenvolvimento do curso de Agente de Restauração Florestal
SENAR
Reconhecimento e emissão de certificados
1º, 4º e 6º Juizados Especiais
Doações e prestação de serviços voluntários para pena alternativa
Criminais (JECrim)
Repasse dos recursos financeiros para execução dos cursos do Programa
Stihl
Socioambiental Educação e Trabalho

TRABALHOS PUBLICADOS
Trabalhos Publicados

Autor(es)
Carlos Roberto de Almeida Bastos, Márcia de
Ação de recuperação ambiental em Área
Fatima Inácio, Fábio Giordano e Mara
da Marinha do Brasil
Angelina Galvão Magenta

EVENTOS: OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Servidor/ Colaborador
Marcia de Fatima Inacio

CURSOS MINISTRADOS
Servidor/ Colaborador

Evento

Oficina para mapeamento de funções

Curso

Publicação
Unisanta BioScience

Local
Secretaria de Gestão
Pública –SEGEP

Local

Marcia de Fatima Inacio

Controle Fitossanitário

Fiocruz-Campus Mata Atlântica

Alexandra Aparecida Gobatto
Alexandra Aparecida Gobatto
Alexandra Aparecida Gobatto
Alexandra Aparecida Gobatto
Alexandra Aparecida Gobatto
Alexandra Aparecida Gobatto
Alexandra Aparecida Gobatto

Botânica
Fisiologia e Ecologia Vegetal
Sistemática Vegetal
Botânica
Fisiologia e Ecologia Vegetal
Sistemática Vegetal
Botânica

Parque Nacional Pedra Branca
Parque Nacional Pedra Branca
Parque Nacional Pedra Branca
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ESCOLA NACIONAL DE BOTÂNICA TROPICAL

Ensino de Qualidade Fundada há 12 anos, a Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT)
promove atividades de ensino formal e não formal, e está se consolidando como um centro de
referência na geração de conhecimento científico de impacto e capacitação de recursos humanos de
qualidade nas áreas de Botânica, Ecologia, Meio Ambiente, Educação Ambiental, Gestão de Jardins
Botânicos e outros temas relacionados.
A ENBT atua de forma integrada com a Diretoria de Pesquisa e oferece cursos de pós-gradua- ção
stricto sensu e lato sensu, além de diversos cursos de extensão.
Possui um corpo discente de 49 mestrandos e 20 doutorandos e um corpo docente de 49
professores. Até o final de 2014, foram defendidas 09 teses e 13 dissertações na ENBT.
Pós-graduação e Extensão
Em 2014, a ENBT contou com 35 alunos do Programa de Pós-Graduação em Botânica (mestrado e
doutorado acadêmicos) e 34 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada (mestrado
profissional). Os cursos de extensão vêm aumentando a cada ano. Em 2014, a ENBT ofereceu 17
cursos, seis novos módulos a mais que no passado, certificando ao todo 288 alunos. Outra iniciativa
do Programa de Extensão foi o ciclo de Seminários de Pesquisa, composto por 14 palestras que
abordaram temas relacionados à Botânica e à conservação da biodiversidade. Os seminários
atraíram um público de cerca de 350 participantes.
Alunos 2014
Mestrado: 15
Doutorado: 20
Pós-doutorado:01
Mestrado Profissional: 34
Teses defendidas: 09
Dissertações defendidas: 13
Trabalhos de Conclusão de Curso: 19

O programa de Extensão da ENBT tradicionalmente oferece cursos voltados a profissionais e
estudantes da área de Botânica e afins. Em 2014, o novo curso Atualização em Botânica I e II foi
criado especificamente para professores da rede pública de educação, com o objetivo de contribuir
para a educação básica no Rio de Janeiro.
Já o curso de Identificação de Famílias Botânicas da Mata Atlântica foi oferecido a estudantes de
graduação em Biologia, especialmente aqueles matriculados em graduações não-presenciais, para
contribuir e complementar a formação dos mesmos com aulas práticas.

Excelência no Ensino e Fomento
Em 2013, o Programa de Pós-Graduação em Botânica da ENBT recebeu o conceito 5 da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e foi reconhecido como de
alta qualidade em âmbito nacional.
Em decorrência disso, em 2014, a ENBT foi contemplada com duas novas bolsas de estudo do
Programa Bolsa Nota 10 (Faperj). Atualmente, todos os alunos da ENBT são atendidos com bolsas
cujos recursos foram oriundos da Capes, CNPq, Faperj e Ministério do Meio Ambiente (via acordo
entre o JBRJ e a Capes).
EVENTOS
Ao longo do ano, a ENBT abrigou 29 eventos e reuniões promovidos pelo JBRJ, parceiros e setor
privado, como os seminários da A3P/JBRJ, Bolsa Verde Rio, Encontro Regional de Microscopia do
Estado do RJ, Futuro em Ação (PUC/SP), Workshop Regeneração Natural e 10º Prêmio Brasil
Ambiental, entre outros.

MUSEU DO MEIO AMBIENTE

O Museu do Meio Ambiente atua com a missão de estimular e promover a conscientização do
público sobre as questões socioambientais.
Desenvolve suas atividades por meio de programas de divulgação científica, pesquisa e educação,
com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da conservação da biodiversidade e
do desenvolvimento sustentável.
Com a realização de suas ações, o Museu do Meio Ambiente recebeu cerca de 34 mil visitantes até
dezembro de 2014, mesmo tendo passado a maior parte do ano fechado para obras de restauração.
Divulgação Científica
O programa de divulgação científica abrange os projetos Fórum Ambiental, que realizou cinco
eventos ao longo do ano abordando temas como água, sustentabilidade e biodiversidade, e Meio
Ambiente em Debate, que abrange ações como ciclo de palestras, seminários, mostras de filmes,
lançamentos de livros e outras atividades relacionadas à divulgação da temática ambiental.
Exposições e eventos
O Museu do Meio Ambiente também sediou diferentes exposições cujos temas contribuem para a
conscientização e educação ambiental, como Roots - Raízes, Monumento Natural Ilhas Cagarras e
O Jardim Verde e Amarelo. A exposição Roots – Raízes, do alemão Andreas Hornung, foi
composta por 35 fotos e apresentou o resultado das viagens desse artista, que percorreu mais de 100
mil quilômetros do território brasileiro, entre 2002 e 2014. A mostra Monumento Natural das Ilhas
Cagarras, composta por fotos, amostras biológicas e vídeos exclusivos, promoveu atividades
interativas com o público.
Durante a Copa do Mundo, o Museu apresentou a exposição O Jardim Verde e Amarelo, que reuniu
36 fotos do 15º Concurso de Fotografias do Jardim Botânico, promovido pela Associa- ção de
Amigos do Jardim Botânico (AAJB).
Em 2014, o Museu também sediou a Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram). Trajetos pelo arboreto, contação de histórias, hortas verticais, música e oficinas
foram algumas das atividades dirigidas ao público durante o evento.
Outro destaque na programação do ano foi o IV Festival Internacional Pequeno Cineasta, que exibe
filmes realizados por crianças e jovens de todo o mundo. Neste ano, foram apresentados 25 filmes
brasileiros selecionados e 24 estrangeiros.
O número de inscritos dobrou em relação ao ano passado e, além do Brasil, participaram desta
edição países como Argentina, Austrália, Bélgica, Cabo Verde, Dinamarca, Espanha, Grécia, Itália,
Portugal, Reino Unido, Sérvia e Venezuela.

Educativo
Em 2014, as atividades do Programa Educativo foram desenvolvidas durante as diversas mostras e
eventos realizados no JBRJ, como as exposições de Orquídeas e Flor de Maio e a Semana do Meio
Ambiente.
Durante a Semana de Ciência e Tecnologia, o programa ofereceu uma seleção de atividades que
aproximaram o visitante das questões ambientais de maneira participativa e lúdica, como a Maleta
do Botânico, Maleta de Solos, Se essa Aleia Fosse Minha, HortoMóvel, Áreas de Risco e Contação
de Histórias. Em 2014, o programa atendeu a cerca de 27 mil pessoas, em sua maioria estudantes de
escolas públicas.

Outros destaques da programação
• Exposição de Fotografias dos Lençóis Maranhenses
• Festival Internacional de Audiovisual Ambiental – Filmeambiente
• Lançamento do livro: A Diversidade cabe na Unidade? Áreas protegidas no Brasil
• Curso de Formação de Educadores – Projeto Ilhas do Rio
• 2ª Mostra de Filmes Memória em Movimento

FIM DO RELATÓRIO

