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O Jardim
mais Sustentável do Brasil
O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) possui uma conformação
historicamente híbrida. Sua missão institucional é a produção de conhecimento científico,
por meio do ensino e de pesquisas de alta qualidade no que se refere à conservação da biodiversidade brasileira.
O Jardim é também um patrimônio paisagístico do Rio de Janeiro e do Brasil, e um espaço
histórico-cultural que recebe, anualmente, cerca de um milhão de pessoas, entre visitantes
brasileiros e estrangeiros. Mesmo em um ano atípico, marcado pela realização da Copa do
Mundo e pelas obras que redesenham o espaço da cidade, o Instituto vem recebendo uma
visitação intensa que demanda cada vez mais serviços bem prestados.
Nos últimos anos, o Jardim se tornou um destino turístico de primeira grandeza e vem sendo
amplamente divulgado pela mídia em geral, o que promove uma imagem positiva e atraente
do JBRJ junto ao público.
Esses aspectos tornam os desafios de implementação de mudanças no Instituto extremamente complexos. Isto ocorre tanto pelo forte sentimento de pertencimento por parte da
população - sobretudo do bairro e do entorno, que muitas vezes resiste a estas mudanças
- quanto pelo fato de que a agenda da sustentabilidade não é tão assimilada no cotidiano e
nos comportamentos das organizações.
O balanço de 2014 indica que houve muitos avanços na proposta atual de gestão. Este Relatório, além de prestar contas a todos aqueles que contribuem e se interessam pelo Jardim
Botânico, procura destacar também: a) os avanços conceituais em nossa agenda de trabalho
e ações; b) as realizações mais significativas em cada setor do Jardim; c) o papel dos conselheiros e das parcerias, d) o que foi alcançado e o que ainda deve ser realizado dentro do
nosso Programa de Sustentabilidade 2014-2016.
O JBRJ é uma instituição vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e desenvolve as seguintes
atividades principais: pesquisa, ensino e divulgação científica; conservação do arboreto histórico; guarda do maior herbário da América Latina, educação ambiental e diversas atividades
culturais. Estar à frente da sua gestão é uma tarefa que nos desafia, instiga e muito nos honra.
Samyra Crespo
Presidenta do JBRJ
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Destaques

de 2014

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.

Avanços no Conhecimento Científico
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).
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Livro Vermelho recebe Prêmio Jabuti

Herbário Virtual

O Livro Vermelho da Flora do Brasil, que reúne avaliações científicas sobre o risco de extinção
de espécies da flora brasileira, recebeu o Prêmio Jabuti 2014, o mais importante prêmio literário no Brasil, na categoria Ciências Naturais.

O Herbário Virtual Reflora (HV- Reflora) disponibiliza imagens online e informações sobre a
flora brasileira para pesquisadores e público em geral. Seu acervo é composto por amostras do
herbário do JBRJ e por dados e imagens que estão sendo repatriados dos herbários do Royal
Botanic Gardens de Kew (Inglaterra), Museu Nacional de História Natural de Paris e diversas
instituições estrangeiras.

A publicação catalogou 4.617 espécies ameaçadas, sendo que destas, 2.118 foram avaliadas
como em risco de extinção. A obra contribui para a avaliação científica das espécies listadas e
propõe ações e planos de conservação para as mesmas.
O Livro Vermelho da Flora do Brasil foi elaborado com a participação de mais de 200 especialistas botânicos de instituições científicas brasileiras e estrangeiras.

Banco de Dados do Arboreto
O Banco de Dados das Coleções Vivas registra os espécimes cultivados no arboreto do JBRJ,
e tem por objetivo salvaguardar as informações sobre as espécies de sua coleção e auxiliar o
trabalho de diferentes setores da instituição.
A partir de dezembro de 2014, os dados de cerca de 12 mil exemplares passaram a ser disponibilizados virtualmente para os visitantes, que agora podem acessar diversas informações
sobre as plantas do arboreto de forma interativa.

Neste ano, o Museu de História Natural de Viena (Áustria), o Missouri Botanical Garden
(EUA) e o New York Botanical Garden (EUA) também assinaram acordo de repatriamento
virtual para enviar amostras para o HV-Reflora.
Até o final de 2014, o acervo do herbário virtual já contava com 638 mil exsicatas digitalizadas em alta resolução. Destas, 570 mil são do herbário do JBRJ, que possui 100% das exsicatas digitalizadas.
O acervo físico do JBRJ dispõe de cerca de 800 mil amostras, das quais 736 mil estão disponíveis para consulta online.

Imagens de exsicatas

• 638 mil exsicatas disponíveis no
HV-Reflora
• Cerca de mil imagens de exsicatas
capturadas por dia
• Cerca de 300 mil acessos até dezembro
de 2014
• 487.234 visualizações de páginas
• 14.802 usuários realizaram pesquisas
pelo HV-Reflora
Digitalização do acervo

Gustavo Martinelli, diretor do CNCFlora, recebe o
prêmio conferido ao Livro Vermelho da Flora do Brasil
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Melhoria na qualidade de visitação

Outras melhorias

Novo Centro de Visitantes

• 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

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 retrofit verde (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.

• 197 instituições solicitaram 6.821 visitas gratuitas
• 5 novos carros elétricos foram incorporados à frota de visitação
• Visitas guiadas em carros elétricos: 39.740

Sala de vídeo

Torre de energia eólica

Rampa de acesso
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Cômoro Frei Leandro

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 um a 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.
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Orquidário

• Design mais limpo,
moderno e intuitivo
• Conteúdos divididos em
blocos temáticos
• Aplicativo baixado
gratuitamente para
plataformas IOF e Android
• Dados da enciclopédia
identificados via GPS
• 39 pontos wi-fi instalados
na instituição
• Aumento dos acessos ao
wi-fi de 331 para 7 mil/mês
até dezembro de 2014

Lago das Tartarugas

Acesso ao Jardim Virtual

Principais Reformas
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 estrutura, 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 incluiu restauração de componentes, limpeza e um novo
piso de pedra.

Museu do Meio Ambiente
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Excelência no Atendimento ao Público

Eventos

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.

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.

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.

Funcionários em treinamento

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.
Programação do Espaço Tom Jobim: http://www.jbrj.gov.br/node/291#sthash.vS41nh5P.dpuf
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Pesquisa

e Ensino de Qualidade

A Diretoria de Pesquisa Científica (Dipeq) do JBRJ promove, realiza e difunde pesquisas sobre a flora nacional por meio de projetos e ações, visando ao conhecimento, conservação e
valorização da biodiversidade brasileira.
A Dipeq abriga bases de dados sobre a flora brasileira e importantes coleções científicas. Abrange ainda em seu âmbito seis laboratórios (Bioquímica, Botânica Estrutural, Sementes, Fungos,
Algas e Biologia Molecular), a Pousada do Pesquisador e a Biblioteca Barbosa Rodrigues.
Também faz parte das atribuições da Dipeq a coordenação de publicações, periódicos científicos e dos programas de Iniciação Científica e de Apoio aos Jardins Botânicos. Atualmente, a
diretoria conta com 37 pesquisadores, 07 tecnologistas, 08 associados e 71 bolsistas.
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Dados sobre a Flora
Brasileira 2014
Microscópio Eletrônico

Equipamento para analisar e sequenciar o DNA

Microscópio a Laser

Aquário de corais e algas

Periódicos Institucionais

• Cerca de 570 mil exsicatas do herbário
JBRJ disponíveis online (dados e imagens)
• Total de 736 mil amostras botânicas
(frutos, exsicatas, peças etnobotânicas)
com dados disponíveis online
• 95% do acervo do JBRJ digitalizado
• 500 mil acessos à Lista da Flora do Brasil
• 4,5 milhões de páginas da Lista da Flora
do Brasil visualizados

Avanços em Infraestrutura
em 2014
• Reforma da Câmara de Cultivo do Laboratório de Algas
• Instalação de sistemas de iluminação
avançada e controle de atmosferas de CO2
(para simulação de mudanças climáticas)
• Ampliação e modernização da estrutura
tecnológica com aquisição de novos equipamentos científicos

Sistema para simular
mudanças climáticas
em plantas

Desde 1935, o JBRJ publica o periódico científico
Rodriguésia, que lança quatro fascículos por ano.
Atualmente, a publicação é indexada nas bases
internacionais de periódicos científicos SciElo,
Scopus, JSTOR, EBSCO. Em 2014, houve a adesão
à base ScholarOne.

Publicaçãoes
A Dipeq também promove a publicação de suas
pesquisas, e em 2014, mereceram destaque os livros Una Isï Kayawa – Livro da Cura e Marcado
pela própria natureza: O Imperial Instituto Fluminense de Agricultura – 1860 a 1891 e a publicação Plano de Ação Nacional para Conservação
do Faveiro-de-Wilson, do CNCFlora.

Produção 2014
• Artigos Publicados: 79
• Artigos Indexados Web of Science: 64
• Livros: 2
• Capítulos de livros: 2
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Projetos 2014

Biblioteca Barbosa Rodrigues

Em 2014, foram iniciados 06 projetos e outros 40 já estavam em andamento na Dipeq.
Alguns dos principais projetos em execução:

• 43 mil volumes entre obras de referência, livros especializados, dissertações e teses
• Periódicos que totalizam 1.600 títulos com mais de 90.350 mil fascíulos
• Coleção de Obras Raras com 1.680 títulos e cerca de 4 mil volumes
• Coleta, seleção e organização de acervo específico de jardins botânicos nacionais
e internacionais
• Intercâmbio cultural com mais de 650 instituições nacionais e estrangeiras

• 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 /HV-Reflora
• Pesquisas em longo prazo e monitoramento da diversidade biológica no estado do Rio de Janeiro
Atualmente, o CNPq (MCTI) é o maior financiador de pesquisas da Dipeq. O órgão é responsável pelo fomento de 16 projetos e de outros 6 em consórcio, seguido pela Faperj, que
financia 21 projetos de pesquisa.
Projetos Dipeq 2014: 46 projetos em andamento
Órgão financiador

Capes/PNADB
CI/Fundação Nacional de Artes/ JBRJ
CNPq
CNPq e MMA
CNPq e Natura
Faperj
Instituto Mar Adentro
MCTI/CNPQ/MEC/CAPES
MCTI/Finep
Nerc, CNPq/PPBio
Pnuma, CNPq/PPBio

Contagem por financiador
1
1
16
1
1
21
1
1
1
1
1
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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.

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.

A ENBT atua de forma integrada com a Diretoria de Pesquisa e oferece cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, além de diversos cursos de extensão.

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.

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.

Excelência no Ensino e Fomento

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

Cursos na ENBT

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.

Seminário da A3P
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Divulgação Científica,

Educação Ambiental e Cultura

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 Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB).

Expo Ilhas Cagarras

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.
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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 - Hora do Conto

Meio Ambiente em Debate

Expo Roots-Raízes

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

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Exposição raizes

Maleta do Botânico
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Serviço de Educação Ambiental

Rio dos Macacos

Chafariz das Musas

As ações do Serviço de Educação Ambiental (SEA) têm por objetivo despertar a análise crítica do público para questões ambientais, bem como divulgar o conhecimento produzido
no Instituto.
Durante todo o ano, o JBRJ foi visitado por 130 grupos escolares que participaram das atividades orientadas pelo SEA. Ao todo, 4.400 alunos da rede oficial de ensino foram atendidos
e acompanhados por 330 professores. Estes receberam treinamento didático em áreas como
ciências naturais, artes, história, arquitetura e antropologia. Em 2014, foram realizadas 55
atividades para esses professores da rede pública.
No Laboratório Didático do SEA, 40 grupos escolares foram recebidos e 1200 estudantes atendidos. Nesse projeto, a temática ambiental é abordada em jogos, construções de narrativas e
atividades de observação e investigação.

ROTEIRO DAS ÁGUAS
Cascata

Em 2014, o Laboratório inaugurou um novo tema para suas ações: Plantas Ameaçadas no Jardim. Diversas atividades foram promovidas, como uma busca no arboreto de espécies ameaçadas (que elencou os principais fatores de risco de extinção das mesmas) e a apresentação de
biomas brasileiros e da biodiversidade presente nestas áreas.

Roteiro das Águas
A atividade “Roteiro das Águas” foi promovida, em março de 2014, para informar o público
sobre o sistema de águas que alimentam o JBRJ. O roteiro percorreu trechos do arboreto
para abordar a importância da água para a conservação da vida e da biodiversidade.

Atividade sobre Plantas Ameaçadas

Lago Frei Leandro
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Conservação

e manutenção do Arboreto

Atividades de manutenção do arboreto

O JBRJ possui 2.765 espécies de plantas nativas e exóticas em uma coleção viva composta por
12.285 exemplares. O arboreto da instituição possui 1.512 espécies agrupadas em canteiros
temáticos, aleias e outros tratamentos paisagísticos, e as demais espécies são cultivadas em
estufas.
O espaço de visitação abriga diversos lagos e recantos para contemplação e lazer, além de
monumentos históricos, como a Casa dos Pilões e Chafariz das Musas, e estufas como o
Orquidário, o Bromeliário e o Cactário.
O arboreto é tombado pelo Patrimônio Histórico e segue regras rígidas para sua manutenção
e conservação. Sua área possui 46,37 hectares e é cuidada por um corpo técnico de 26
servidores, 86 jardineiros e técnicos e 15 voluntários.
As ações desenvolvidas pela Diretoria de Ambiente e Tecnologia (Diat) incluem atividades
como manutenção, varredura, poda e tratamento fitossanitário. A Coordenação de
Conservação de Áreas Verdes, que atua no âmbito da Diat, é responsável pela manutenção
da coleção botânica viva e demais áreas ajardinadas do JBRJ. Suas ações incluem a limpeza
dos lagos e canaletas, tratos culturais e recolhimento, transporte e destinação dos resíduos
gerados nas áreas verdes do Instituto.
Atualmente, o gerenciamento das atividades de manutenção nas estufas e os plantios de
reposição de novas espécies e comemorativos são executados pela Coordenação Geral de
Coleções Vivas, criada em 2014.
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Conservação

da Biodiversidade

Criação de novas estufas
Em 2014, a Coordenação Geral das Coleções Vivas (CCV) instalou duas novas estufas para

o cultivo de orquídeas, provisoriamente alocadas na área do extinto Clube Caxinguelê.
A iniciativa possibilitará uma melhor organização do espaço e o cultivo de plantas que
necessitam de um controle mais adequado de temperatura.

Recuperação do Rio dos Macacos
A iniciativa é coordenada pela Diat e pela Dipeq e promove a execução de plantios e manutenção de reflorestamentos para recuperar parte da mata ciliar do Rio dos Macacos.
Em 2014, foi feita a etapa final do plantio, realizado por 28 jovens do projeto Pró-Florescer do Centro de Responsabilidade SocioAmbiental (CRS). Os aprendizes também atuaram nas etapas anteriores de inserção de espécies nativas utilizadas no reflorestamento.

Projeto Fauna
Também fazem parte da missão do JBRJ as ações de conservação da biodiversidade, especialmente as atividades direcionadas às coleções vivas, como o cultivo de espécies ameaçadas de extinção e a conservação ex situ dos espécimes introduzidos no arboreto.
Estas tarefas são executadas por equipes técnicas qualificadas que realizam atividades como
a seleção e busca sistemática das espécies em seus habitat naturais, a introdução desses
exemplares nas coleções e o cultivo controlado em estufas (aclimatação).
Em 2014, 52 espécies ameaçadas foram acrescentadas às coleções temáticas e ao arboreto
do Instituto, oriundas de coletas diretas na natureza, doações diversas e permutas com outros jardins botânicos.
Atualmente, o JBRJ possui 162 espécies ameaçadas cultivadas em suas coleções, entres as
quais podem ser destacadas: Schlumbergera kautskyi e Schlumbergera microsphaeric (flores-de-maio); Rhipsalis cereoides (cacto-macarrão); Cariniana Ianeirenisis (jequitibá-açu); Caesalpinia echinata (pau-brasil); Cattleya jongheana (catleia) e Dyckia pseudococcinea (bromélia).
Este conjunto de ações faz parte das metas estipuladas pela Convenção da Diversidade Biológica, que estabeleceu um percentual de 75% da flora ameaçada de cada país representada
nas coleções de seus jardins botânicos (sendo que 20% destas espécies devem estar disponíveis para ações de recuperação), até 2020.

Realiza o monitoramento da fauna silvestre encontrada no arboreto, bem como a identificação das espécies, pesquisas em ecologia e etologia e orientação do público e colaboradores
sobre o comportamento adequado em relação aos animais que habitam o parque.
Em 2014, o projeto aumentou seu contingente de estagiários voluntários e conta agora
com 16 colaboradores, o que permite uma ampliação nas ações de pesquisa e a inclusão
de outros grupos taxonômicos nas atividades.
Também foram realizados 12 Passeios Noturnos, atividade que estimula a conscientização
dos participantes sobre a importância da fauna e suas características no meio urbano. Cerca
de 300 pessoas, entre visitantes, pesquisadores e estudantes participaram dos passeios.
http://projetofauna.wordpress.com ou www.facebook.com/projetofaunajbrj

Fauna do JBRJ
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Gestão Orientada

para Sustentabilidade

O estudo foi feito pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e
as primeiras medidas de mitigação devem ser implementadas já em 2015. O JBRJ é uma
referência para a rede de jardins botânicos do Brasil, e a metodologia poderá ser aplicada
em outras instituições semelhantes.

Energia eólica e fotovoltaica
Com o legado da Rio+20, o Governo Federal assumiu compromissos de adotar práticas de
gestão mais sustentáveis na administração pública.
O JBRJ já elaborou e segue uma série de ações previstas em seu Plano de Logística Sustentável
(criado por orientação do Decreto nº 7.746/2012), que inclui utilização de materiais de
consumo sustentáveis, diagnóstico de práticas sustentáveis, racionalização do uso de serviços
e materiais e inventário de bens da instituição.
Em 2014, foi feita uma revisão e atualização do PLS para verificar o alcance das metas
estabelecidas e planejar os objetivos dos próximos anos.

Compras Compartilhadas
A instituição se tornou uma referência nas iniciativas de compras compartilhadas
sustentáveis, ações que acontecem por meio da criação de centrais de compras de produtos
ambientalmente adequados, sem aumentar o gasto público nas licitações.
Em 2014, o JBRJ idealizou e gerenciou a 1ª compra sustentável de materiais economizadores
de energia, água e de materiais de manutenção predial, com cerca de 70 itens sustentáveis
como lâmpadas fluorescentes, reatores eletrônicos e torneiras economizadoras.
O Jardim também vem orientando outras instituições participantes por sua expertise
adquirida em processos anteriores. Neste ano, começou a prestar consultoria técnica para a
criação e implementação da Central de Compras Compartilhadas de instituições de ensino
superior e hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro.

Inventário de emissões de CO2
Realizado ao longo de 2014, o inventário de emissões de gases de efeito estufa foi feito em
todas as áreas do Instituto. O instrumento possibilita a identificação das principais fontes de
emissões da instituição e propõe medidas para mitigá-las.

Foi instalada uma torre de energia eólica que vai abastecer toda a iluminação de lâmpadas
LED do Centro de Visitantes. Também foram colocadas células fotovoltaicas na Casa 5 para
fornecer energia renovável para todo o espaço. O excedente produzido na torre será disponibilizado na rede pública.

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
Prevê a adoção de medidas sustentáveis e de indicadores de eficiência econômica em prol da
sustentabilidade ambiental, como a redução no consumo de papel, energia elétrica e água,
coleta seletiva e compras sustentáveis, todas medidas já adotadas pelos setores do JBRJ.
Em 2014, a A3P realizou um levantamento para avaliar e aprimorar a coleta de resíduos
em toda a instituição. Os resultados serão divulgados em uma publicação em 2015. Além
disso, o JBRJ promoveu o 4º Seminário da A3P, que abordou temas como desafios para cidades
sustentáveis e mobilidade e acessibilidade. O evento reuniu mais de 300 participantes.

Abrigo de Resíduos
A construção do abrigo de resíduos, cuja capacidade de armazenamento é de 4,8 metros
cúbico, foi uma demanda da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) ao classificar a
instituição como grande geradora de resíduos sólidos. O espaço contém itens de sustentabilidade,
como a captação de águas de chuva e áreas distintas para separar o lixo comum dos materiais
recicláveis, e foi instalado ao lado da portaria da Rua Pacheco Leão nº 1235.

Máquina Papa-Cartões
Para contribuir com a destinação ambientalmente correta de cartões de plástico vencidos,
uma máquina Papa-Cartão foi instalada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em frente à
sede da Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB).
Os visitantes podem trazer seus cartões de crédito e similares que já perderam a validade para
serem triturados pela máquina. Os dejetos são aproveitados para a confecção de novos crachás.
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Programa Anual de Capacitação
Composto por uma série de ações de apoio à gestão de pessoas, o programa foi organizado
para direcionar investimentos, atividades específicas e ferramentas educacionais para os
servidores do JBRJ.

Participação

e Responsabilidade

O objetivo é ampliar as competências dos funcionários e motivá-los a servir melhor à sociedade alinhando suas necessidades de desenvolvimento profissional aos valores e diretrizes
do Instituto. Em 2014, foi implementado o 2º ciclo de Avaliação de Desempenho dos Servidores do JBRJ, que deu continuidade ao desenvolvimento do programa com a inclusão de
dois novos parâmetros: Plano de Trabalho e Avaliação por Múltiplas Fontes.

Semana do Servidor
Ação institucional que busca a valorização dos trabalhadores e a integração entre os mesmos
e o seu ambiente de trabalho, tendo como referência marcos de qualidade da gestão pública.
Durante a semana, os servidores e colaboradores tiveram a oportunidade de
interagir com colegas das diversas áreas de atuação, além de adquirirem novos conhecimentos a partir da troca de experiências e de atividades diversas,
como Bazar de Trocas e o Festival de Talentos.

Selo Procel de Economia de Energia
para Edificações

ca
O
de

Descarte responsável

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro participa intensamente da vida
social e pública da cidade por meio de parcerias e projetos institucionais. O JBRJ também
promove um conjunto de ações de cidadania, como a Semana da Mulher e projetos de
amparo a jovens em desvantagem econômica e social por meio de capacitação profissional.

Política de Gênero

Em novembro de 2014, o Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro recebeu o Selo Procel de
Economia de Energia para Edificações. O certificado é
concedido pela Eletrobras e destaca as construções que
apresentam os mais altos níveis de eficiência energétido País e possuem maior potencial para a redução do
consumode energia.

Um dos desafios da instituição em 2014 foi atender à orientação do Ministério do Meio Ambiente na busca de harmonizar os princípios e diretrizes do Plano Nacional de Políticas para
as Mulheres com as políticas de meio ambiente.

O Anexo do Museu do Meio Ambiente recebeu a outorga do Selo por atender aos critérios técnicos de excelência e pelo pioneirismo na aplicação dos conceitos
eficiência energética.

Ao longo de sua história, o Instituto contou com a contribuição relevante de inúmeras pesquisadoras, no entanto, estas profissionais não obtiveram o devido reconhecimento público no País.
Um exemplo emblemático da importante atuação feminina no JBRJ é a Doutora Graziela Maciel Barroso (1912-2003), pesquisadora de renome internacional e mestra de grande parte
dos botânicos da instituição.

O Programa de Equidade de Gênero no Jardim Botânico foi implantado com o objetivo de
buscar o equilíbrio de gênero no ambiente de trabalho, por meio da adoção de novas práticas na gestão de pessoas e na organização da instituição.

40

41
A cientista foi a grande homenageada na 1ª
Semana da Mulher no Jardim Botânico,
ocorrida em março de 2014. O Auditório da
Escola Nacional de Botânica Tropical recebeu
seu nome, e a homenagem simbolizou também
o legado de todas as pesquisadoras que
atuaram e ainda trabalham na instituição.

Centro de Responsabilidade Socioambiental

Durante a Semana, foram discutidos temas
como políticas públicas para autonomia das
mulheres e ações afirmativas de equidade de
gênero no JBRJ, na política e no setor público.

Programa Educação e Trabalho

Outras ações da política de gênero
• Criação do Comitê de Gênero no JBRJ Portaria JBRJ nº 80/2014
• Aumento de 62% no quantitativo de
mulheres contratadas nos setores de vigilância
patrimonial, operadores de caixa e jardinagem
(de 37 contratadas em 2013 para 60 em 2014)
• Oficinas de capacitação para mulheres
que trabalham na instituição com os temas
direitos humanos, igualdade de gênero e
empoderamento feminino
• Participação do JBRJ da campanha “Outubro
Rosa”, movimento internacional de luta contra
o câncer de mama

O Centro de Responsabilidade SocioAmbiental (CRS) promove cursos de capacitação
para jovens residentes nas áreas do entorno do JBRJ que se encontram em situação de
risco social e econômico, e para adultos de outras comunidades. Realiza suas ações por
meio de programas como o Educação e Trabalho, executado em parceria com o Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro (Jecrim), que já capacitou cerca de 3.100 jovens.

Promove cursos de capacitação em áreas como jardinagem, arborização e restauração
florestal. Os treinamentos são dirigidos a moradores do entorno do JBRJ e de outras
comunidades do Rio de Janeiro. Os cursos são realizados com a parceria de instituições
como a Fiocruz, Pronatec e Marinha do Brasil.
Em 2014, o projeto Pró-Florescer ofereceu cursos de jardinagem, monitoria ambiental
e aprendiz administrativo. Ao longo do ano, atendeu a 87 jovens, entre 16 e 18 anos,
residentes nas comunidades do entorno do Jardim e outros bairros. Até 2014, atendeu
a 732 aprendizes.

Formação profissionalizante
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Conferências e Eventos no JBRJ

Missões científicas e visitações oficiais

• Bolsa Verde Rio-Sustentabilidade
• Campanha Outubro Rosa
• Ciclo de Colóquios do JBRJ sobre Sustentabilidade
• Dia da Árvore
• Dia da Criança
• Dia Mundial do Meio Ambiente
• Dia do Consumo Consciente
• Festival Internacional do Audiovisual Ambiental – Filmambiente
• Festival Internacional Pequeno Cineasta
• Festival Villa-Lobos
• Green Rio
• OrquidaRIO
• Prêmio Shell
• Prêmio Brasil Ambiental
• Reunião Agenda 21
• Reunião PNUMA/ MMA – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
• Reunião da Comissão Nacional de Jardins Botânicos
• Rio Natureza
• Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
• Semana do Meio Ambiente
• Semana da Primavera
• Semana do Servidor Público
• 1ª Semana da Mulher
• 10ª Semana Fluminense do Patrimônio
• Seminário PBIC
• Seminário Gerenciamento de Demanda por Transporte e Mitigação de Gases de Efeito Estufa
• Seminários A3P

• Associação Nacional Guardie per L’Ambiente
• Banco Rural da Índia
• Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento (CIEDS)
• Comitiva do Chile
• Comitiva da Embaixada do México
• Comitiva da Marinha do Líbano
• Comitiva da Marinha do Peru
• Comitiva do Chile
• Comitiva da Associação Nacional Guardie per L’Ambiente
• Consulado dos Estados Unidos
• Cônsul do México
• Cônsul do Japão
• Delegação do Sri Lanka
• Delegação do Qatar
• Empresa KLM – Estudo de Mobilidade e Acessibilidade
• Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer
• Representantes da ONU
• Representantes da IES Abroad
• Representantes da Petrobras
• Representantes do Ministério do Planejamento
• Secretaria de Desenvolvimento Social
• Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
• Secretaria Municipal do Meio Ambiente
• Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos
• Vice Presidente da Hyundai

Green Rio

Reunião ODS

Semana Nacional de Tecnologia

Prêmio Brasil Ambiental
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Antes

Novas Iniciativas
e Perspectivas Futuras

O JBRJ apresenta inúmeros desafios para promover uma gestão que mantenha seu ativos
numa dinâmica voltada para o crescimento sustentável da instituição.
Com um número expressivo de visitantes, que chega a aproximadamente um milhão por
ano, o Instituto apresenta demandas de expansão e melhoria dos serviços oferecidos para
se adequar às necessidades dos públicos diversos e se modernizar, de forma a alcançar
maior eficiência em parâmetros como o consumo energético e uso sustentável dos recursos
naturais.
Para lidar com tais desafios e transformar o JBRJ em um local cada vez mais plural e democrático, estão sendo promovidos diversos projetos estratégicos com o objetivo de transformá-lo
no jardim botânico mais sustentável do Brasil, até 2016.

Requalificação de áreas degradadas / Caxinguelê
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro ocupa atualmente 1.506.303 m2. Com a reintegração de
posse de áreas ocupadas por moradias e ocupações ilegais, conferida pelo termo de cessão
de uso publicado no Diário Oficial da União de 07/03/2014, ganhará mais 1.350.757 m2.
A transferência definitiva deverá ocorrer em um período de quatro anos e o custo estimado
para a recuperação de toda a área desocupada é de R$ 24 milhões.
Em 2014, já foi incorporada à instituição a área de 4.298 m2 onde se localizava o Clube
Caxinguelê. Foram demolidas todas as estruturas do antigo espaço e o local abriga agora o PrevFogo do Ibama e duas novas estufas de orquídeas (uma delas climatizada). O projeto paisagístico
de toda a área do Caxinguelê já foi elaborado e deve ser executado ao longo de 2015.
A Diat coordenou a elaboração de um documento detalhado que contém as intervenções
propostas em todas as áreas a serem reintegradas, de acordo com a vocação de cada setor e
demandas do Jardim. Este documento será publicado no próximo ano.

Um Jardim para Todos - Acessibilidade e
Mobilidade
O projeto tem o objetivo de reduzir os impactos de
mobilidade interna provocados pela visitação do
público no Jardim Botânico, considerando aspectos
da instituição e 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.
A primeira parte do projeto foi concluída em 2014
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.

Leia Verde
Para promover a educação ambiental de uma
maneira espontânea e prazerosa, foi criado o
projeto Leia Verde, com o objetivo de incentivar a
leitura de publicações sobre temas relacionados ao
meio ambiente entre os visitantes do JBRJ.
Os livros e revistas foram colocados em dois carrinhos
de jardinagem pintados de verde localizados no
Corredor Cultural, a partir de outubro de 2014. A ação
ocorre no espaço de descanso e lazer que foi criado
e renovado para substituir o antigo estacionamento
da Rua Jardim Botânico nº 1008.

Recomposição Paisagísitica
Depois

Leia Verde
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Desenhando o Jardim Mais Sustentável do Brasil

Narciso, de Mestre Valentim

Em 2014, o JBRJ e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) estabeleceram
uma parceria para realizar três estudos que vão orientar as ações que visam transformar
a instituição no jardim botânico mais sustentável do Brasil, até 2016. O projeto inclui a
elaboração de planos de Sustentabilidade Financeira do JBRJ, de Uso Público para a
Visitação e de Estratégia de Engajamento dos Públicos Interessados (stakeholders).

Comitê Rio 450 Anos
O JBRJ foi convidado a integrar o comitê de celebração dos 450
anos da cidade, em 2015. A programação cultural do Museu do
Meio Ambiente será incluída na iniciativa “Passaporte Cultural
Rio 450”, e dois projetos da instituição foram selecionados para
obter o selo Comitê Rio 450 e partipar do calendário oficial das
comemorações:

Criação da Coordenação Geral de Coleções Vivas

Restauração das obras de Mestre Valentim
Abrange a restauração da estufa do Memorial Mestre Valentim e
das quatro esculturas deste importante artista, datadas de 1778.
As obras são consideradas de inestimável valor histórico e artístico para o patrimônio nacional. A restauração será feita com o
apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) e do Instituto Nacional de Tecnologia (INT). O patrocínio
será viabilizado por lei de incentivo à cultura.

Com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas na Convenção de Diversidade
Biológica, a direção do Instituto decidiu ampliar as atividades direcionadas às
coleções vivas.
Para isso, foi criada a Coordenação Geral de Coleções Vivas (CCV), que atualmente
possui status de diretoria e realiza a interlocução direta com a Dipeq e a Diat. O
objetivo é melhorar a qualidade e a gestão da informação sobre as espécies cultivadas
no Jardim e apoiar os demais jardins botânicos do País.

Reforma do Aqueduto da Levada
Prevê a reforma e o projeto paisagístico do entorno do Aqueduto
da Levada, monumento histórico datado de 1853, que antes era
dividido por um muro construído pelo extinto Clube Caxinguelê.

Projetos para 2015
Projeto Restinga
Atualmente, as áreas de restinga são um dos ambientes naturais mais ameaçados no
Brasil, e este projeto visa à revitalização do canteiro de restinga do JBRJ, bem como
a introdução e identificação de espécies, a reprodução controlada de espécies de
interesse e o conhecimento sobre o uso dessa flora.

Nova Loja do JBRJ
A loja de souvenirs e livros será realocada para outro espaço
dentro do Centro de Visitantes, com um novo conceito de loja
sustentável que inclui estrutura mais moderna e produtos
sustentáveis. A obra foi iniciada em novembro de 2014 e deve
ser concluída no primeiro trimestre de 2015.

Vestiário feminino no JBRJ
Em 2015, o JBRJ vai construir seu primeiro vestiário feminino, que será instalado no
setor de jardinagem para atender as funcionárias que atuam na instituição.

Nova cafeteria
A nova cafeteria será instalada com um conceito de sustentabilidade, que inclui desde
a edificação (com paredes e telhados verdes), coleta seletiva de resíduos, energia
renovável, autoatendimento do visitante (que contribui para a agilidade do serviço e
redução de custos nos produtos) e outros componentes sustentáveis. A previsão de
conclusão é para o primeiro semestre de 2015.

Memorial Mestre Valentim

Aqueduto da Levada
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Visibilidade

do Jardim na Mídia

Considerado um dos mais importantes pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, o JBRJ obtém quantidade significativa de mídia espontânea em veículos impressos, de TV, web e de rádio.
No ano de 2014, foram computadas 615 inserções sobre o Instituto na mídia. Dentre os
temas mais abordados, tiveram destaque a divulgação dos novos projetos da atual gestão,
como o Jardim Virtual e o novo Centro de Visitantes; a divulgação de projetos de pesquisa,
como o Montanhas da Amazônia; os lançamentos do Livro Vermelho da Flora do Brasil e do
Livro de Cura do Povo Huni Kuin e a integração do Herbário Virtual Reflora com o Sistema de
Informação sobre a Biodiversidade (SiBBr).
Outros assuntos muito abordados foram a reabertura do Orquidário; a exposição Orquídeas
no Jardim; eventos como as Semana do Meio Ambiente e da Mulher, Dia da Árvore e
Dia da Criança; os anúncios das mudanças ocorridas no Jardim para a Copa do Mundo; a
situação das ocupações irregulares no Horto, a reintegração do Clube Caxinguelê e o fim do
estacionamento do Jardim.
Também foi promovido um café da manhã com diversos jornalistas. Durante o encontro,
foram apresentados os projetos estratégicos que norteiam a gestão do JBRJ para torná-lo o
jardim mais sustentável do Brasil.
O Jardim Botânico na mídia estrangeira
O Instituto também recebeu diversas solicitações da imprensa estrangeira para gravações e
matérias sobre as belezas do lugar, e foi visitado por veículos como as TVs BBC (Inglaterra),
ARD (Alemanha), Televisa (México), Rai (Itália), Televisão Central da China (CCTV), RTBF (Bélgica) e Al Jazeera / Canal Jeem (Catar); as revistas Pen (Japão), Vogue (EUA) e Conde Nast
Traveller Middle East (Emirados Árabes), o jornal Neue Zurcher Zeitung (Suíça) e a Rádio W
(Colômbia), dentre outros.
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Parcerias

e Patrocínios

O total de recursos financeiros do JBRJ oriundos de patrocínios e parcerias no ano de 2014 foi
de cerca de R$ 7,3 milhões. O montante possibilitou a realização de 46 projetos de pesquisa
e 11 de restauração, manutenção e revitalização do arboreto e da malha física do Instituto.
Este recurso completa o orçamento anual do Jardim, que é mantido pelo Orçamento Geral
da União (OGU) e que, em 2014, foi de R$ 20.475.037,00.
Para ajudar nos esforços de conservação e no processo dispendioso de revitalização de edificações, monumentos e áreas inteiras do arboreto, a instituição também conta com o suporte
da Associação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (AAJB) e da Fundação Flora,
que recebem e administram patrocínios privados, doações e outras ajudas financeiras que
complementam o seu orçamento.
Além da recuperação e conservação do próprio Jardim, também são captados recursos para a
manutenção da Escola Nacional de Botânia Tropical e atividades de pesquisas e de laboratórios.
Nos últimos anos, o JBRJ vem aprimorando seu relacionamento com parceiros institucionais
públicos e privados. Em 2014, foram conquistadas parcerias importantes com empresas
como a Coca Cola, Masan e Hope Vig. Houve ainda a renovação de apoios importantes como
o do Comitê de Eventos Comemorativos Brasil Japão (Cent-Rio), H4 Adornos, Serpro e Jockey
Clube.

Principais Parcerias com o Setor Privado
• Amil Assistência Médica Internacional S/A
• Associação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (AAJB)
• Avon
• Brasil Kirin
• Brasoil Manati Exploração Petrolífera
• Claro
• Coca Cola
• Comitê de Eventos Comemorativos Brasil Japão (Cent- Rio )

• Escola Nova
• Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustetável (FBDS)
• Fundação Flora
• H4 Adornos – Antônio Bernardo Joias
• Hope Vig
• Instituto Antônio Carlos Jobim
• Jockey Clube
• Michelin
• Natura
• Sthil Ferramentas Motorizadas Ltda
• Tramontina
• Vale

Parcerias com o Setor Púbico
• Embrapa Solos
• Ibama/ Prev-Fogo
• Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI)
• Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)
• Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – Juizado Especial Criminal (Jecrim)
• 9a Vara Federal do Rio de Janeiro

Órgãos de Fomento
• Banco Mundial (BIRD)
• Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes / PNADB)
• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
• Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj)
• Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)
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Dados de

Total do Orçamento 2014: R$ 27.868.137,00

Arrecadação e Visitação

(Inclui arrecadação e recursos de patrocínios, parceiros e agências de fomento)

Total de Visitantes 2014: 813.920
Evolução do orçamento 2012 -2014
Demais despesas discricionárias

(Inclui a visitação do Museu do Meio Ambiente, SEA e de eventos)

Ano Valor (R$) % aumento sobre
exercício anterior

Evolução do número de visitantes do arboreto 2012 - 2014
720000
700000
680000
660000
640000
620000
600000
580000

2012 16.534.277

30,49%

2013 18.368.037

11,09%

2014 20.475.037

11,47%

* aumento nominal (sem dedução da inflação)

2012

2013

2014

Evolução das Receitas de Arrecadação 2012 - 2014
2014

4.784.900,00

2013

4.612.939,47

2012

4.241.107,32

Dados Visitação/Arrecadação
Evolução do número de visitantes 2012 -2014
Visitantes
ANO
2012		
2013		
2014		

Pagantes

Não Pagantes

Total

554.789
601.194
630.287

72.373
92.737
79.837

627.162
693.931
710.124

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Arrecadação (bilheteria, acesso de visitantes, estacionamento, venda de mudas, concessão de uso, aluguéis, Pousada do Pesquisador e outros serviços).
Dados fornecidos pela Coplan/JBRJ
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Quem

é Quem

Samyra Crespo
Presidenta do Jardim Botânico do Rio de Janeiro desde maio de 2013, é doutora em História
Social e mestre em História pela Universidade
de São Paulo (USP). É também pesquisadora
titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) nas áreas de História Social
da Educação e da Ciência. Foi secretária de
Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente de 2008
a 2013, e conselheira de organizações como
o Greenpeace e Instituto Akatu. Atua na área
ambiental há mais de 20 anos.

Rogério Gribel
Diretor de Pesquisas Científicas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro desde 2010, possui
doutorado em Genética e Evolução de Plantas pela Universidade de St. Andrews (Inglaterra) e mestrado em Ecologia pela Universidade de Brasília (UnB). Pesquisador titular do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(Inpa) nas áreas de Genética e Ecologia Vegetal, desenvolve trabalhos de ecologia aplicada nas áreas de manejo e recuperação de
ambientes tropicais degradados.

Claudison Rodrigues
Diretor de Ambiente e Tecnologia do JBRJ desde
2013, é mestre em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBCTI). Dirigiu o Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente,
de 2009 a 2011, e coordenou projetos ambientais
por mais de 15 anos. É também economista e especialista em Engenharia Ambiental e Políticas de
Desenvolvimento em Gestão Ambiental.

João Elisiário Lima de Rezende
Diretor de Gestão do JBRJ desde junho de 2014, é
arquiteto formado pela Universidade Santa Úrsula
e pós-graduado em Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá. Atuou na instituição como
arquiteto responsável por diversos projetos de
restauração de edificações tombadas pelo IPHAN,
coordenador de Informática e de Recursos Logísticos e ainda como assessor de Assuntos Estratégicos.
Coordenou a equipe responsável pelo projeto do
Novo Centro de Visitantes e a comissão que elaborou o Plano de Logística Sustentável do JBRJ.

Neusa Tamaio
Diretora da Escola Nacional de Botânica Tropical
desde 2013, é doutora e mestre em Ciências Biológicas (Botânica) pela USP. Pesquisadora adjunta do
JBRJ, desenvolve estudos sobre anatomia vegetal
e é especialista em identificação de madeiras comerciais e em anatomia de trepadeiras e de plantas medicinais. É também curadora da Coleção de
Madeiras do JBRJ e foi professora de Botânica da
Sociedade Hebraica (São Paulo).
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Henrique Lins de Barros
Chefe do Museu do Meio Ambiente desde
janeiro de 2014, é doutor em Física pelo
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF),
pesquisador titular desta instituição e mestre
em Física Atômica pela PUC-Rio. Foi diretor do
Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST)
de 1992 a 2000. Publicou trabalhos científicos
em revistas de circulação internacional e
escreveu capítulos de livros sobre biofísica.

Claudio Nicoletti de Fraga
Coordenador geral das Coleções Vivas desde
2014, possui doutorado em Biologia Vegetal
pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e mestrado em Botânica pelo Museu
Nacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (MN/UFRJ). Pesquisador associado
do JBRJ, desenvolve atividades nas áreas de
Taxonomia e Conservação in situ e ex situ de
espécies ameaçadas em extinção.

Ana Batista
Chefe de Gabinete do Jardim Botânico desde
2013, é mestre em História Política pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e realizou pesquisas sobre Relações
de Gênero e Poder. Servidora pública, foi
secretária executiva da Agenda 21 do Rio
de Janeiro, de 1999 a 2005, e conselheira
fundadora do Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher, de 1987 a 1999.
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Membros do Conselho de Sustentabilidade do JBRJ

Membros do Conselho Curador do Museu do Meio Ambiente

Criado em 2013, o Conselho de Sustentabilidade do JBRJ é formado por 23 membros, todos profissionais prestigiados em suas áreas de atuação. Seu principal objetivo é propor e
formular estratégias para transformar o Instituto em uma referência de sustentabilidade. O
Conselho se encontra a cada três meses pra debater os projetos do Jardim, e até o fim de
2014 realizou 6 reuniões.

Criado em janeiro de 2014, o Conselho Curador do Museu do Meio Ambiente é composto por
15 membros e tem o objetivo de contribuir para as futuras ações do Museu, levando em consideração seus ativos e potencialidade, bem como o contexto e as oportunidades para se tornar
um espaço de referência nas áreas de museologia, patrimônio, sustentabilidade e conservação
da biodiversidade. Até o final de 2014, o Conselho Curador realizou duas reuniões.

Aspásia Camargo
Celina Borges Torrealba Carpi
Claudison Rodrigues de Vasconcellos
David Zylbersztajn
Emílio Lèbre La Rovere
Fábio Feldmann
Henrique Lins de Barros
Israel Klabin
Izabella Teixeira
João Elisiário de Lima Rezende
José Roberto Schettino
Marcelo Baptista Carvalho
Marianne von Lachmann
Marina Gonçalves de Araújo Grossi
Neusa Tamaio
Padre Josafá Carlos de Siqueira
Rogério Gribel
Samyra Crespo
Sandoval Carneiro Junior
Sérgio Besserman Vianna
Suzana Kahn Ribeiro
Vânia Lucia Chaves Somavilla
Yolanda Maria Melo Ramalho

Alda Heizer
Claudison Rodrigues
Diana Farjalla Correia Lima
Fabio Rubio Scarano
Henrique Lins de Barros
Ildeu de Castro Moreira
João Elisiário Lima de Rezende
Luisa Rocha
Magali Romero Sá
Maria Esther Valente
Maria Inez Turazzi
Maria Margaret Lopes
Neusa Tamaio
Rogério Gribel
Samyra Crespo
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