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O Jardim

mais Sustentável do Brasil

O ano de 2015 foi um período de avanços e conquistas institucionais importantes para o Jardim
Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Apesar do contexto recessivo do País e das restrições orçamentárias impostas às instituições públicas de um modo geral, os projetos de pesquisa em andamento
na instituição não foram prejudicados, e a execução de obras e melhorias programadas desde
2014, bem como a realização de importantes parcerias com os setores público e privado garantiram a realização de significativas melhorias em nosso arboreto, aberto à visitação.
Um clima festivo de celebração dos 450 anos da cidade tomou conta do Rio de Janeiro, e o Jardim
deu sua contribuição para homenagear a capital fluminense: conseguimos restaurar quatro esculturas do Mestre Valentim, considerado o “Aleijadinho do Rio”. Essas obras são consideradas um
tesouro artístico que está entre os mais signficativos do nosso acervo histórico.
Também nos interessa discutir e valorizar ativos importantes do Rio de Janeiro, como sua natureza
exuberante e espaços nobres, como o Jardim Botânico. Outra iniciativa promovida para celebrar
o aniversário da cidade foi um simpósio que trouxe ao Jardim estudiosos e cientistas de renome.
Durante o evento, foram debatidos vários aspectos da modernização do Rio e as perspectivas que
surgem quando a cidade abriga eventos globais de grande importância, como as Olimpíadas.

Quanto mais fazemos, percebemos que há mais ainda por fazer. A agenda da excelência nos serviços e de maior sustentabilidade em nossas ações é desafiadora em todos os aspectos. Por isto,
uma das nossas mais gratas conquistas é poder contar com quase uma centena de conselheiros,
hoje distribuídos em três importantes instâncias que nos ajudam a tomar decisões e a buscar
acertar cada vez mais.

Descobrimos também em nossa Biblioteca Barbosa Rodrigues o livro raro Commentarii de Medica
Materia, que tem a idade da cidade – 450 anos. No momento, estamos desenvolvendo um projeto
em parceria com a Biblioteca Nacional para escanear suas páginas e realizar uma mostra dessa
obra ímpar, que possui belíssimas ilustrações.

Hoje, o JBRJ possui o Conselho de Sustentabilidade, que subsidia as ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da instituição; o Conselho Curador do Museu do Meio Ambiente, que nos
auxilia em decisões relativas ao nosso acervo, e o Conselho de Responsabilidade Socioambiental,
que foi instituído neste ano e já vem prestando serviços relevantes nesta área de atuação. Recebemos também o suporte da Associação de Amigos do Jardim Botânico, que abraça com entusiasmo as causas e a ambição de melhorarmos cada vez mais. Desta forma, estamos desempenhando
com excelência nossas metas institucionais e nossa função como um dos espaços de ciência e de
cuidado da natureza no Rio de Janeiro.

Neste ano, mantivemos nossa média de público recebendo aproximadamente um milhão de visitantes, e buscamos atendê-los cada vez melhor. Lançamos o aplicativo Jardim Virtual, que permite
ao usuário obter informações mais detalhadas do arboreto, bem como escolher seu próprio roteiro usando um telefone celular ou tablet.
Temos sido atentos no atendimento a pessoas com dificuldade de locomoção, e não só melhoramos nossa logística de carrinhos elétricos e serviços adaptados, como inaguramos um caminho
que leva estes visitantes à floresta, permitindo aos mesmos ver de perto as belezas da Mata Atlântica que nos circunda.

Para finalizar, quero enfatizar que este Relatório apenas destaca as principais iniciativas e resultados em cada área de atuação do JBRJ ao longo do ano. Desenvolvemos ainda várias outras ações,
e é sempre bom acompanhar nossa programação pela newsletter online – que enviamos para
mais de 5.000 pessoas, entre amigos e colaboradores – e visitar nossa página na internet, reformulada recentemente e agora atualizada semanalmente. Desejamos a todos uma leitura proveitosa.

Também está em nossos planos inaugurar, no próximo ano, uma portaria especializada para idosos, gestantes e demais visitantes que apresentem qualquer tipo de necessidade especial.

Samyra Crespo
Presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
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Destaques
de 2015

Finalização do projeto Expedições às Montanhas da Amazônia
O livro Expedições às montanhas da Amazônia mostra o resultado de quatro viagens, realizadas
entre 2011 e 2014, a quatro montanhas do extremo norte da Amazônia: Serra do Aracá e Pico da
Neblina, no Amazonas, e Serra Grande e Monte Caburaí, em Roraima.
O principal objetivo do projeto é conhecer, estudar e catalogar espécies para garantir a conservação dessa biodiversidade, cujos registros eram, até então, raros ou inexistentes. Durante os 50 dias
das expedições, foram coletados mais de 4.000 espécimes para pesquisa.
Uma vez coletado, o material resultante das expedições foi
preparado para ser estudado no Instituto, passando por
um processo que inclui secagem, montagem das exsicatas
(amostras), inclusão no Herbário do JBRJ e inserção das informações em banco de dados. A cada viagem eram coletadas entre 800 e 1000 amostras.

AVANÇOS NO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Lançamento da Flora Ameaçada do Cerrado
Mineiro – Guia de Campo
O guia de campo Flora Ameaçada do Cerrado Mineiro, lançado em dezembro de 2015, traz informações sobre 82 espécies ameaçadas deste bioma em Minas Gerais, das quais 64
são consideradas criticamente em perigo de extinção.

O projeto incluiu também o lançamento do DVD “Montanhas da Amazônia - Em busca da flora desconhecida”,
em junho de 2015. O documentário de 25 minutos é a
compilação dessas expedições. A obra mostra a rotina de
pesquisadores do JBRJ durante o trabalho de pesquisa e
conhecimento dessa diversidade florística.
As expedições foram realizadas em parceria com a empresa Natura e pesquisadores da Universidade Federal
de Roraima (UFRR), que ajudaram na logística e no trabalho de coleta de material para estudos.

A obra foi elaborada pelo Centro Nacional de Conservação da
Flora (CNCFlora) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
com o objetivo de colaborar com o conhecimento sobre as
espécies que se encontram em estado de ameaça, bem como
auxiliar na implementação de ações de conservação recomendadas nos Planos de Ação Nacional.
O livro apresenta dados sobre a distribuição, período de floração e frutificação, nome científico e, quando presente, nome
popular para cada uma das espécies, além das características
que permitem um rápido reconhecimento das mesmas.
A publicação foi redigida em uma linguagem acessível a um
público amplo e conta ainda com um glossário ilustrado.

Coordenado por Marcus
Nadruz, o projeto contou com
a participação de outros três
pesquisadores do JBRJ: Gustavo
Martinelli, Rafaela Campostrini
Forzza e Denise Pinheiro da Costa
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Flora do Mundo Online
Especialistas de dez países se reuniram no JBRJ, em outubro de 2015, com o objetivo de definir
os próximos passos para a elaboração de uma publicação online que reunirá as informações sobre
todas as plantas conhecidas do mundo, até 2020.
O projeto World Flora Online (WFO - Flora do Mundo Online, em português) é coordenado por
um consórcio de instituições de pesquisa em Botânica, do qual fazem parte os jardins botânicos
de Kew (Londres), Nova York, Missouri e do Rio de Janeiro, entre outros.
Além do Brasil, a reunião da Flora do Mundo Online contou com especialistas da África do Sul,
EUA, França, China, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemanha, Holanda e México. O projeto WFO
2020 foi lançado em 2012 na 11ª Conferência das Partes (COP) da Convenção da Diversidade Biológica (CDB).

Flora do Brasil Online

Com a FBO 2020, o Brasil reunirá as informações sobre toda a sua flora conhecida, incluindo descrições, chaves de identificação e imagens. A reunião anual do Comitê FBO 2020 também aconteceu no JBRJ, em outubro de 2015, e contou com a participação de 23 pesquisadores de todas as
regiões e biomas do país.
O projeto visa atender às metas nacionais definidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA),
bem como às metas internacionais acordadas no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica (CDB).

Portal de Dados de Biodiversidade
Lançado pelo JBRJ em junho de 2015, o Portal de Dados de Biodiversidade oferece
um conjunto de serviços que possibilita a
conexão entre diferentes sistemas.

Hoje, os dados estão agregados ao Portal e disponíveis para outros sistemas, o que possibilitará
análises e sínteses que vão subsidiar tomadas de decisão e formulação de políticas públicas voltadas para a conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais.
Outra vantagem do Portal é a de criar um ambiente onde a cultura de dados abertos possa ser
exercida pelos pesquisadores. Com o novo projeto, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro pretende
se tornar referência na publicação de dados sobre biodiversidade.
O lançamento do Portal também contribui para o cumprimento de acordos internacionais assinados pelo Brasil, principalmente no que se refere à Meta 1 da Estratégia Global para Conservação
de Plantas (GSPC) e à Meta 19 de Aichi.
O endereço do Portal de Dados de Biodiversidade para acesso é: http://dados.jbrj.gov.br

Coordenado pelo JBRJ, o projeto Flora do Brasil Online (FBO 2020) tem como principal objetivo consolidar uma flora nacional monografada (incluindo algas, fungos e plantas) em uma
plataforma que possa ser integrada com o modelo que está sendo desenvolvido para a Flora do
Mundo Online.

O primeiro passo para a FBO 2020 foi a publicação da Lista de Espécies da Flora do
Brasil Online, meta 1 da Global Strategy for
Plant Conservation (GSPC, Estratégia Global para Conservação de Plantas, em português), em 2010.

Com isso, as informações dos diversos projetos realizados pela Diretoria de Pesquisa Científica
(Dipeq) do JBRJ ou sob sua guarda podem ser acessadas por pesquisadores e público em geral.

Portal de Dados de Biodiversidade

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Delicado
trabalho de
restauração
no Ateliê

Restauração das Obras
de Mestre Valentim
Para comemorar os 450 anos da cidade do
Rio de Janeiro e reafirmar seu compromisso
com a conservação do patrimônio cultural
dos brasileiros, a partir de junho de 2015, o
JBRJ iniciou o projeto Ateliê de Restauração de Obras de Mestre Valentim.
Desde o início do século XX, o Jardim possui em seu acervo quatro esculturas deste
artista (consagrado como um dos maiores
do Brasil Colônia): Eco, Narciso e as duas
aves pernaltas. O ateliê foi instalado em
um galpão localizado no Corredor Cultural
e aberto à visitação do público, que pôde
acompanhar o processo de restauro empregado para garantir a autenticidade das peças, entre as quais estão as primeiras obras
fundidas em metal no Brasil, Eco e Narciso.
A restauração é realizada a frio, em um processo criterioso visando à preservação dos
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Mestre Valentim

materiais originais usados por Mestre Valentim,
e teve início com o diagnóstico e levantamento
de danos.
Equipes especializadas realizaram a fotogrametria das esculturas e um mapeamento digital e tridimensional das peças, que guiam
os restauradores na identificação de fissuras,
rachaduras e fungos, entre outros problemas a
serem solucionados.

Filho de um fidalgo português e de uma escrava brasileira, Valentim da Fonseca e Silva nasceu em
Minas Gerais, em 1744, e desenvolveu seu trabalho na cidade do Rio de Janeiro, onde atuou como
escultor, arquiteto e urbanista no final do século XVIII.

Eco

Considerado o maior escultor da época no Rio e um dos maiores artistas do Brasil Colônia, Mestre
Valentim se consolidou como o principal construtor de obras públicas do período. Construiu chafarizes e fontes, tendo um papel fundamental no desenvolvimento e na modernização da cidade.
Sua obra de maior destaque foi o Passeio Público do Rio de Janeiro, inaugurado em 1785, o primeiro jardim aberto à visitação no Brasil.

Outra iniciativa decorrente do projeto foi o
lançamento, em dezembro de 2015, do livro
O Mestre no Jardim – Ateliê de Restauração
de Obras do Mestre Valentim. A publicação
apresenta a história e as realizações do artista,
ilustrações de locais da cidade onde ele atuou,
plantas e fotos de suas obras e esculturas, bem
como um mapa indicando os locais do Rio de
Janeiro onde é possível encontrar suas obras.

MELHORIA NA QUALIDADE
DE VISITAÇÃO
Acessibilidade/ Caminho
da Mata Atlântica

A obra trata ainda da importância da conservação de objetos culturais metálicos e mostra
detalhes do processo de restauração das quatro esculturas do artista presentes no JBRJ. O
projeto teve o apoio da empresa Hope Serviços, que é parceira do Jardim.
Visitação em carrinho elétrico
Ave
Pernalta

Entre as iniciativas realizadas dentro do Programa Jardim para Todos, que vem implementando melhorias em mobilidade e acessibilidade dentro do JBRJ, destaca-se a reestruturação
do Caminho da Mata Atlântica.
Para melhorar a acessibilidade deste trecho
muito visitado, foram realizadas obras para que
pessoas com restrições de mobilidade possam
desfrutar integralmente do passeio. A adequação incluiu o nivelamento do piso, a construção de passarelas e rampas de madeira plástica, a aplicação de solo-cimento e a instalação
de 10 placas informativas.

Acessibilidade no Caminho
da Mata Atlântica

Hoje, o local oferece um novo roteiro com carrinhos elétricos adaptados destinados ao público com mobilidade reduzida. A solicitação
pelos veículos deve ser feita diretamente no
Centro de Visitantes.
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Além de ser um espaço privilegiado para contemplar a vegetação nativa da cidade e a fauna que
a habita, o Caminho é também um percurso repleto de história. A trilha possui 600 metros e tem
início no Aqueduto da Levada, monumento construído em 1853 para abastecer o Jardim Botânico, suas cascatas, lagos e chafarizes. A obra foi realizada com o apoio da empresa Michelin.

Ampliação do Cactário
O local do antigo Cactário foi ampliado em 2 mil metros quadrados e recebeu 16 novos canteiros,
sendo agora denominado como Complexo do Cactário.
Para compor as novas coleções do espaço, cerca de 320 novas plantas foram adquiridas, entre nativas e outras ameaçadas de extinção, e outras 470 coletadas na natureza. Atualmente, a coleção
conta com 16 plantas ameaçadas.
Também foram implementados um sistema completo de irrigação que abastece todo o local, um
deck de madeira e duas pérgolas de concreto para lazer e contemplação. Houve ainda reformas
do encanamento, do calçamento e a recuperação da fonte histórica. A revitalização deste espaço
contou com o apoio da empresa Brasil Kirin.

O Jardim Botânico é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Por ampliar a mobilidade no Jardim Sensorial, o Instituto recebeu uma homenagem no Prêmio Destaque de Turismo
CIETH/OAB-RJ 2015, que ressaltou as iniciativas de empreendedorismo social e acessibilidade
promovidas pelo JBRJ. A premiação é realizada pela Escola Técnica de Turismo do Rio de Janeiro,
com o apoio da Comissão de Turismo da Ordem dos Advogados do Brasil, e dá visibilidade às atividades de destaque desse setor em todo o estado fluminense.

Jardim Virtual e lançamento de aplicativo
O Projeto Jardim Virtual do JBRJ engloba um portal lançado em 2014 e um aplicativo para celulares e tablets que vai facilitar a visitação e melhorar a comunicação com o público.
O aplicativo App Jardim Virtual foi desenvolvido para as plataformas Android, IOS e Windows
Phone. Por meio desta ferramenta, o público pode acessar a Enciclopédia Virtual do JBRJ e os dados de mais de 12.000 exemplares das Coleções Vivas do Arboreto, utilizando um mapa da área
que funciona por georreferenciamento. O visitante também pode escolher os roteiros e interagir
enviando sugestões e críticas ao Instituto.
Finalizado em dezembro de 2015, o projeto
prevê a utilização massiva do aplicativo por
parte dos usuários a partir de janeiro de 2016,
quando ocorrem as férias de verão e há um aumento expressivo na visitação.

Revitalização do Jardim Sensorial
O Jardim Sensorial foi reinaugurado e está totalmente acessível e adaptado com rampas, piso táctil e informações em braile. A visitação guiada por uma equipe mista de monitores cegos e com
visão é promovida para estimular o passeio de pessoas com deficiência visual, mas quem enxerga
pode participar do percurso com os olhos vendados e viver a experiência lúdica de tocar, cheirar
e até provar o gosto de algumas plantas. A iniciativa integra o Programa Eco Atitude, do Instituto
Masan, parceiro do JBRJ neste e em outros programas de inclusão social.

O JBRJ disponibiliza 39 pontos de acesso de
Wi-fi público e atingiu a marca de 7.000 acessos por mês. Durante o ano, foram feitos testes
para outros 3 pontos de acesso da rede pública
utilizando alimentação elétrica proveniente de
painéis solares (energia fotovoltaica) localizados dentro do arboreto.

Jardim Sensorial

Principais reformas
Orquidário: recebeu tratamento fitossanitário
e uma coleção permanente de orquídeas, além
de novas placas interpretativas que destacam
informações sobre polinização, distribuição,
morfologia e mitos sobre esta flor, que possui
mais de 2.500 espécies no Brasil.

Complexo do Cactário
Novas
placas no
Orquidário

Vestiário Feminino no Caxinguelê: a reforma
foi feita na edificação existente no local e promoveu a adequação do espaço para uso como
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Outras melhorias





Durante o ano, o volume de vendas teve um aumento de 40% em relação a 2014, e a loja passou
a oferecer uma maior diversidade de produtos. Destes, 35% são oriundos do comércio justo, agricultura familiar, produção orgânica certificada e reciclagem.

Implementação
do sistema de
monitoramento
com instalação de
câmeras, sensor de
presença e alarme
Impressão de 160
mil folhetos Guia
de Visitação e 70
mil folhetos Trilha
Histórica, ambos
bilíngues (português
e inglês)

Eventos
Ao longo de 2015, os 94 eventos científicos, culturais e artísticos realizados no JBRJ atraíram um
público de aproximadamente 100 mil pessoas. Entre estes, destacaram-se o Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens (FIL), os festivais Villa Lobos e MultiCidade, o Prêmio Shell, o
Green Rio e o Grito do Planeta.
A programação diversificada das atividades culturais promovidas no Espaço Tom Jobim e no Gramado do Lago das Tartarugas ofereceu shows de artistas como Mônica Salmaso e Hamilton de
Holanda e concertos das orquestras da Maré, Pro Arte, Sinfônica Brasileira e do Rio Cello Encounter,
bem como peças de teatro como Sonhos de um Sedutor e No si Puede Vivir sin Amor.

Jardim Japonês

vestiário para guardetes e jardineiras e a instalação de
duas salas/escritórios de apoio operacional.

190 instituições solicitaram
9.516 visitas gratuitas

Jardim Japonês: as obras abrangeram o desassoreamento do lago; reintrodução de carpas; reconstrução
do pagode/quiosque, de meios fios e das divisórias
em bambus; recuperação da infraestrutura do sistema
hidráulico e de caminhos e pavimentos; introdução de
novos elementos característicos e o replantio de gramados, árvores e arbustos.

5 novos carros elétricos
disponíveis para visitação
com guias (um adaptado
para deficientes)
Total de visitas guiadas: 29.664

Centro de Visitantes e nova Loja de Souvenir
O Centro de Visitantes foi reformulado conceitualmente, em 2014, para apresentar os atrativos do
Jardim de maneira interativa a partir de um retrofit sustentável. O espaço foi adequado para proporcionar maior eficiência energética e melhor utilização dos materiais e agora conta com uma
exposição permanente que usa a tecnologia para construir uma relação interativa com o público.
No local, o visitante tem o primeiro contato com o Jardim Virtual, e é apresentado a uma nova
estrutura com efeito tridimensional que informa sobre os destaques, rotas de visitação e serviços
prestados no arboreto. Só em 2015, passaram por esse espaço cerca de 115 mil pessoas.

Outros dois eventos de destaque no Jardim foram as exposições “Aos olhos de Caymmi – Canções
Ilustradas” e “Tuku Iho – Legado Vivo Maori”. A primeira comemorou o centenário do músico baiano,
que aconteceu em 2014, e apresentou ao público o talento do compositor também como desenhista, atraindo cerca de 10 mil pessoas.
A mostra Legado Maori apresentou a cultura de populações tradicionais indígenas da Nova Zelândia, por meio do artesanato, esculturas, fotos e a arte de tatuadores Maoris, que vieram especialmente ao Brasil para mostrar seu ofício.
Realizado pela primeira vez no Brasil e inteiramente dedicado à produção teatral feminina contemporânea, o Multicidade – Festival Internacional de Mulheres nas Artes Cênicas ofereceu uma ampla programação, que incluiu espetáculos, performances, oficinas, fóruns, exposição e exibição
de documentário. Mais de cinquenta artistas de dez países da Europa, América Latina e Oceania
fizeram parte do evento.

Tuku lho
– Legado
Maori

Nas dependências do Centro de Visitantes, foi inaugurada a nova Loja de Souvenir, operada
por uma parceria entre o JBRJ e a Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB), organização sem fins lucrativos. A renda da loja, tirados seus custos fixos, é empregada em melhorias no
próprio Jardim.
Orquestra Maré do Amanhã
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Pesquisa

e Ensino de Qualidade

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um centro de referência em biodiversidade nacional. Possui o maior herbário do País e a cada ano vem produzindo mais conhecimento
de alto impacto científico.
A Diretoria de Pesquisa Científica (Dipeq) do JBRJ promove, realiza e difunde pesquisas sobre a
flora nacional por meio de projetos e ações, visando à conservação, conhecimento e valorização
da biodiversidade brasileira.
A Dipeq abriga bases de dados sobre a flora nacional 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, 7 tecnologistas, 8 associados e 71 bolsistas.

20

21

Herbário Virtual
O Herbário Virtual Reflora (HV- Reflora) é o maior
banco de imagens sobre a flora do País e disponibiliza imagens online e informações para pesquisadores e público em geral. Seu acervo é composto por
amostras do herbário do JBRJ e de outros herbários
nacionais, bem como por dados e imagens que estão sendo repatriados de herbários internacionais e
diversas instituições estrangeiras.
Em 2015, 18 herbários nacionais (da Bahia, Minas
Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal, entre outros) e 6 internacionais, como o Missouri Botanical
Gardens (EUA), o New York Botanical Gardens (EUA)
e o Naturhistorisches Museum Wien (Áustria) também assinaram acordo de repatriamento virtual
para enviar amostras para o HV-Reflora.
Até o final do ano, o acervo do herbário virtual já contava 1,250 milhões de exsicatas digitalizadas em alta
resolução. Destas, 600 mil são do herbário físico do
JBRJ, que possui 100% das exsicatas digitalizadas.

Instituições Parceiras
do Herbário Reflora
• Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB)
• Herbário da Universidade Federal de
Sergipe (ASE)
• Herbário da Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia (CEN)
• Herbário do Centro de Pesquisas do
Cacau (CEPEC)
• Herbário Prisco Bezerra (EAC)
• Herbário da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (ESA)
• Herbário do Departamento de Botânica
da Universidade Federal de Santa
Catarina (FLOR)
• Herbário Dr. Roberto Miguel Klein (FURB)
• Herbário do Departamento de Ciências
Florestais da Universidade de Santa
Maria (HDCF)
• Herbarium Uberlandense (HUFU)
• Herbário do Museu Botânico Municipal
(MBM)
• Herbário Rondoniense (RON)
• Herbário da Universidade de São Paulo
(SPF)

•

• Herbário da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Herbário do Departamento de Botânica
da Universidade Federal do Paraná
(UPCB)
• Herbário Central da Universidade
Federal do Espírito Santo (VIES)

Cerca de 600 mil exsicatas do herbário JBRJ disponíveis online (dados e imagens)
Total de 800 mil amostras botânicas (frutos, exsicatas, peças etnobotânicas) com dados
disponíveis online
100% do acervo do JBRJ digitalizado
3,1 milhões de acessos à Lista da Flora do Brasil
8,3 milhões de visualizações de páginas da Lista da Flora do Brasil visualizados
Cerca de 917 mil usuários acessaram a Lista da Flora do Brasil

AVANÇOS EM INFRAESTRUTURA
•
•

• Herbário Barbosa Rodrigues (HBR)

Projeto Herbário Virtual-Reflora
1.2 milhões de imagens exsicatas disponíveis
no HV-Reflora
Cerca de 20 mil imagens capturadas por mês
Cerca de 1 milhão de visualizações de páginas
88,3 mil usuários realizaram pesquisas pelo
HV-Reflora

DADOS SOBRE A FLORA BRASILEIRA 2015

Consolidação da Rede Laboratorial como um centro multiusuário para pesquisadores de
mais de dez instituições, entre universidades federais e estaduais e institutos de pesquisa.
Incorporação de tecnologias de alto desempenho na rotina de pesquisa: pistola de
transfecção transiente, espectrômetro com fibra ótica e contador automático de partículas.

AVANÇOS EM GERENCIAMENTO DE PESQUISA
•
•
•

Incorporação de novas coleções científicas no sistema Jabot (total de 14 coleções)
Implantação do sistema de acompanhamento da produção científica dos pesquisadores
(Solução Átrio)
Cerca de 90 projetos de pesquisa estão em andamento nos laboratórios da Dipeq
(pesquisadores, pós-graduandos e colaboradores)

PERIÓDICOS INSTITUCIONAIS
O periódico científico Rodriguésia lança quatro fascículos anualmente e, em 2015, completou 80
anos. Para celebrar a longa existência da revista, foi lançado um volume especial, que apresentou
os resultados obtidos com a análise dos dados da Lista de Espécies da Flora do Brasil.

• Museu Paraense Emílio Goeldi (PA)

Reflora

A publicação contém informações sobre fungos, algas, briófitas e plantas vasculares, bem como uma atualização da
Lista, em que foram acrescentados mais de 2 mil novos registros à obra publicada em 2010. Conta ainda com cinco
importantes artigos científicos que tratam da Flora do Brasil.

Homenagem da Rodriguésia
à Dra. Giulietti-Harley

Atualmente, a publicação é indexada nas bases internacionais de periódicos científicos SciElo, Scopus, JSTOR e EBSCO.
Todos os artigos são de livre acesso à comunidade científica
e ao público pelo site do JBRJ e pela página da Rodriguésia
no Scielo.
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PUBLICAÇÕES
A Dipeq também promove a publicação de suas pesquisas, e em 2015, mereceram destaque os livros Plano de Ação Nacional para Conservação da Flora Ameaçada de Extinção do Espinhaço
Meridional e Plano de Ação Nacional para Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da
Região de Grão Mogol- Francisco Sá, ambos do CNCFlora.
Já a obra Una Isï Kayawa – Livro da Cura, foi editada pela segunda vez e recebeu o terceiro lugar
no prêmio Jabuti 2015, considerado o mais importante do mercado editorial brasileiro, na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática.
O livro trata dos benefícios e posologia das plantas medicinais utilizadas pelo povo Huni Kuin,
situado no Rio Jordão (Acre), e foi escrito por pajés e pelo taxonomista do JBRJ Alexandre Quinet.

Atualmente, a Faperj é o maior financiador de pesquisas da Dipeq. O órgão é responsável pelo
fomento de 24 projetos, seguido pelo CNPq (MCTI), que financia 19 projetos de pesquisa. Além
destes órgãos de fomento, a pesquisa do JBRJ contou com o apoio da empresa Natura. A instituição também assinou um importante acordo com a Brasoil.

Órgãos/ Agências de Fomento que Apoiam a Pesquisa Científica do JBRJ
•
•
•
•
•
•

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
CNPq - Natura
Instituto Mar Adentro
Ministério de Ciêntica e Tecnologia (MCTI – SIBBr/ Sistema de Informação sobre a
Biodiversidade Brasileira)
Ministério do Meio Ambiente (MMA- CNPq)

Produção 2015

•

Anualmente, a Diretoria de Pesquisa Científica publica entre 80 e 100 artigos e capítulos de livros
científicos em revistas e livros especializados de alto impacto científico, como a Plos One e a Systematic Botany. Neste ano, a produção científica também foi publicada em periódicos e revistas tais
como Phytotaxa, Plant Ecology and Evolution e Taxon.

BIBLIOTECA BARBOSA RODRIGUES

•
•
•

Artigos Publicados: 84
Artigos Indexados Web of Science: 43
Capítulos de livros: 5

PROJETOS 2015
Em 2015, foram iniciados nove projetos e outros 46 já estavam em andamento na Dipeq. Alguns
dos principais projetos em execução:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterização do maior banco coralíneo do Atlântico Sul - Banco dos Abrolhos
Desvendando a Margem Equatorial da Amazônia Azul
Catálogo Flora do Rio de Janeiro
Dry forest biomes in Brazil: biodiversity and ecosystem services
Cryptogamic diversity, biology and conservation on South Atlantic Islands
Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira
Inventário Florestal Nacional
Biodiversidade de Montanhas da Região Sudeste
Sistemática e Conservação de Bromeliaceae
PPBio Mata Atlântica

Livro raro tem a mesma
idade da cidade
A obra Commentarii in Sex Libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica Materia, identificada no acervo da Biblioteca Barbosa Rodrigues,
é uma tradução latina feita por Pietro Andrea
Mattioli, em 1565, do livro De Materia Medica,
do grego Dioscórides, e contém ilustrações e
descrições de plantas, animais e minerais que
eram utilizados para fins terapêuticos no século XVI.

• 43.132 volumes entre obras de referência,
livros especializados, dissertações e teses
• Periódicos que totalizam 1.600 títulos
com mais de 90.850 fascículos
• 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

Esse livro tornou-se uma referência para os
que estudavam as virtudes medicinais das
plantas desde a antiguidade, e foi usado por
muitos boticários, médicos e estudiosos da
Botânica no Brasil, desde o período colonial
até o século XIX.
Para valorizar esse importante patrimônio da
cultura científica brasileira, o JBRJ firmou um
convênio com a Biblioteca Nacional para que
o livro seja escaneado e exposto ao público
em 2016.
Commentarii de Medica Materia
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ENSINO DE QUALIDADE

Neste ano, foi criado o Conselho de Responsabilidade Socioambiental do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem a finalidade de apoiar e subsidiar o planejamento e as
ações do CRS.

Fundada em 2001, a Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) 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 promove atividades de ensino formal e não formal, e conta com dois programas de pósgraduação stricto sensu: Programa de Pós-Graduação em Botânica e o Programa de Mestrado
Profissional Biodiversidade em Unidades de Conservação.
Possui um corpo discente de 59 mestrandos
e 24 doutorandos e um corpo docente de 49
professores, a maioria pesquisadores do JBRJ.
Além da pós-graduação stricto sensu, a ENBT
oferece cursos de pós-graduação lato sensu e
diversos cursos de extensão.
Em 2015, a escola passou a coordenar também
o Centro de Responsabilidade Socioambiental
(CRS), que promove ações de cidadania e capacitação profissional para jovens que habitam
no entorno do JBRJ e de outras comunidades.

Alunos 2015
Mestrado em Botânica: 16
Doutorado em Botânica: 24
Pós-doutorado: 01
Mestrado Profissional: 43
Teses defendidas: 09
Dissertações defendidas: 15
Trabalhos de Conclusão de Curso: 20
Alunos da Extensão: 290

Pós-graduação e Extensão
Em 2015, a ENBT contou com 40 alunos do Programa de Pós-Graduação em Botânica (mestrado e
doutorado acadêmicos) e 43 alunos do Programa de Pós-Graduação Biodiversidade em Unidades
de Conservação (mestrado profissional).
O Programa de Extensão da ENBT tradicionalmente oferece cursos voltados a profissionais e estudantes com ênfase nas áreas biológicas e de meio ambiente. Neste ano, a escola ofereceu 20 cursos, como o de Divulgação Científica, Ilustração da Paisagem, Gestão do Terceiro Setor e Avaliação
do Risco de Queda de Árvores, certificando, ao todo, cerca de 290 alunos.
Também foi iniciada uma parceria com a Associação Brasileira de Fitoterapia para a realização de
cursos que abordam a Fitoterapia e Plantas Medicinais. Como resultado, a ENBT passou a oferecer
também uma pós-graduação lato sensu em Plantas Medicinais e Fitoterapia.

Excelência no Ensino e Fomento
O Programa de Pós-Graduação em Botânica tem conceito 5 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), sendo reconhecido como de alta qualidade em
âmbito nacional.
Em decorrência disso, em 2015, a ENBT foi contemplada pela Capes com três novas bolsas de
doutorado. Atualmente, todos os alunos da escola 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).
Além disso, a ENBT conta com um bolsista de pós-doutorado que recebe o apoio da Capes pelo
Programa Nacional de Pós-Doutorado. Em 2015, foram defendidas 5 teses e 26 dissertações no PPG.

EVENTOS
Ao longo do ano, a ENBT abrigou 19 eventos e reuniões promovidos pelo JBRJ, parceiros e setor
privado, destacando-se os encontros internacionais como o workshop Cryptogamic Diversity
Biology and Conservation on South Atlantic Islands e o II Simpósio de Responsabilidade Socioambiental do JBRJ.
Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT)
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Divulgação Científica,

Educação Ambiental e Cultura

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Nova instalação do Laboratório Didático
e atendimento a escolas e professores
A incorporação do Serviço de Educação Ambiental (SEA) ao Museu possibilitou a ampliação das
atividades educativas no JBRJ. Durante todo o ano, o Instituto foi visitado por grupos escolares
que participaram dos diversos projetos e atividades orientadas pelo SEA. Ao todo, 4500 alunos da
rede oficial de ensino foram atendidos e acompanhados por professores que receberam treinamento didático em áreas como ciências naturais, artes, história, arquitetura e antropologia.
O Laboratório Didático, principal projeto do SEA e ponto focal das ações educativas no Jardim,
recebeu novas instalações e atualmente ocupa uma área nobre do Museu do Meio Ambiente.
Suas atividades são realizadas por meio de três ações educativas: Conhecendo Nosso Jardim,
Plantas Ameaçadas no Jardim e Tecendo Redes por um
Planeta Terra Sustentável. As duas primeiras têm por
objetivo divulgar e ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade das coleções do JBRJ, chamando a atenção
para as espécies consideradas vulneráveis ou ameaças de
extinção. Já a terceira aborda temas sobre o desenvolvimento sustentável.
Em maio de 2015, foi lançado o livro Núcleo de Educação Ambiental 20 ANOS, com informações sobre a história da educação na gestão ambiental pública, as ações de
educação ambiental desenvolvidas no JBRJ desde 1992 e
depoimentos de parceiros ao longo dessa trajetória.

MUSEU DO MEIO AMBIENTE
O Museu do Meio Ambiente 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.
Desta forma, o Museu atua com a missão de estimular e promover a conscientização do público
sobre as questões socioambientais, estimulando o mesmo a conhecer e valorizar os ativos botânicos e culturais do Jardim por meio de exposições, atividades educativas e espaços de debate com
abordagem transdisciplinar e participativa, e acolhendo as diferenças e características culturais
dos diversos públicos.
Com a promoção de diversas iniciativas e exposições temporárias, o Museu do Meio Ambiente
recebeu cerca de 101 mil visitantes até dezembro de 2015.

Tecendo Redes

Conhecendo Nosso Jardim
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Ciclo de Palestras – O Museu do Meio Ambiente
Comemora a Cidade

Exposições e Eventos
O Museu do Meio Ambiente também sediou diferentes eventos com temas que abordam a relação entre meio ambiente e cultura. Entre estes, destacamos a mostra Mata Atlântica, Ciência e
Arte, iniciada em dezembro de 2015 e em cartaz até fevereiro de 2016, que foi promovida pela
equipe do Museu com o apoio da Fundação Flora.

Como parte das comemorações pelos 450 anos de fundação do Rio de Janeiro, o Museu do Meio Ambiente também
promoveu, entre março e novembro de 2015, o seminário
“O Museu do Meio Ambiente Comemora a Cidade”, com
o objetivo de repensar e debater o passado, o presente e o
futuro do Rio de Janeiro.
O seminário reuniu especialistas de diferentes perfis, que
abordaram aspectos relevantes da história da cidade, sua
paisagem e natureza, bem como suas metas e projetos.
Os convidados apresentaram temas como identidade,
território, desastre natural e ambiental e a cidade como
cenário de mudança.

A exposição reúne cerca de 200 obras de ícones da história da ilustração científica e natural
que registraram espécies ou paisagens do bioma, como Jean-Baptiste Debret e Margaret Mee,
bem como de artistas contemporâneos que se dedicam ao ofício, como Malena Barretto e
Paulo Ormindo.
O Museu também sediou a Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Neste ano,
o evento abrangeu atividades como a pintura em grafite do
painel sobre fauna e flora dos artistas cariocas Bruno Big e Nicolau Mello, que coloriram a fachada da casa 11 e ofereceram
uma oficina de grafite.

Palestra de
Fábio Scarano

Outros destaques da programação

Metamorfose

Que Mundo é Esse?
Água no Coração da Ciência

Metamorfose – Mostra da artista plástica Patrícia Secco
Água no Coração da Ciência – Mostra promovida pelo Consulado Francês
Que Mundo é Esse? – Exposição promovida pela GloboNews
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Conservação

do Arboreto

Para melhorar o monitoramento e a segurança, foram
instaladas 166 câmeras IP de alta resolução em todo o
arboreto e outras 16 no Museu. Hoje, o Instituto dispõe
de 242 câmeras.
Novas câmeras

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro possui 2.941 espécies de plantas nativas e exóticas em uma
coleção viva composta por 15.815 exemplares. O arboreto da instituição possui 1.623 espécies
agrupadas em canteiros temáticos, aleias e outros tratamentos paisagísticos, e as demais espécies
são cultivadas em estufas.
Meliponário

O espaço de visitação abriga ainda 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 Complexo do Cactário.
A área total do JBRJ possui 143,98 hectares. O arboreto, por sua vez, abrange um espaço de 40
hectares e é tombado pelo Patrimônio Histórico, que determina regras rígidas para sua manutenção e conservação. Sua área é cuidada por um corpo técnico formado por 71 colaboradores,
operadores, motoristas, jardineiros e auxiliares, 20 voluntários e 25 servidores da instituição.
As ações desenvolvidas pela Diretoria de Ambiente e Tecnologia (Diat) incluem atividades como
manutenção, varredura, poda e tratamento fitossanitário do arboreto. 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.
Ao longo do ano, a Curadoria de Coleções Vivas realizou o plaqueamento de 254 espécimes
do arboreto, tendo como enfoque principal as espécies nativas da flora brasileira. A revisão de
nomenclatura das espécies também foi feita, bem como a atualização das mesmas no banco de
dados. Também foram instaladas 32 placas na trilha das espécies ameaçadas para contribuir com
a educação ambiental entre o público visitante.
O arboreto tem sido cada vez mais visitado por altos dignatários de diversos países, como a Inglaterra, a Suécia e o Japão. Em 2015, uma parceria feita entre o Consulado Japonês e o JBRJ possibilitou a captação de recursos para a reforma do Jardim Japonês, que foi reinaugurado com a
presença das altezas imperiais Príncipe e Princesa Akishino.
Funcionários da limpeza do JBRJ

Ao lado do Orquidário, foi inaugurado o Meliponário do
Jardim Botânico, processo de hospedagem de colmeias
de abelhas sem ferrão coletadas dentro do arboreto. O
local é aberto à visitação e recebe grupos diversos para
ações educativas com os monitores do JBRJ, em atividades que orientam o público sobre a importância das abelhas para a polinização e conservação da biodiversidade
no planeta.
Em 2015, foram adquiridos seis novos equipamentos
como caminhões basculantes, veículo utilitário de carga,
trator cortador e roçadeiras, que serão utilizados em ações
de manutenção como remoção e transporte de material
pesado, corte das áreas gramadas e limpezas de canteiro.
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Conservação

da Biodiversidade

Novo Sistema de Irrigação nas Coleções Temáticas
Para melhor conservar toda essa diversidade, especialmente no que se refere às plantas cultivadas
em vasos que necessitam de cuidados mais intensos, todas as estufas receberam sistema de irrigação automatizado, que além de possibilitar uma rega ideal para cada grupo de plantas representa
também uma ação sustentável que possibilita uma economia no uso de água.

Política de Coleções Vivas
Para possibilitar uma melhor ordenação das ações voltadas para as coleções vivas, o Instituto discutiu e elaborou ao longo do ano a Política de Coleções de Plantas Vivas Cultivadas do JBRJ,
publicada no final de 2015 com o objetivo de estabelecer critérios e diretrizes no gerenciamento
das plantas cultivadas tanto no arboreto quanto nas coleções temáticas.
A nova política prevê também a instalação de uma Comissão Curadora, que será composta por
membros externos e de outras unidades do JBRJ, com a finalidade de apoiar a implementação
desse instrumento e avaliar projetos que envolvam permuta, doação e empréstimo de exemplares, bem como o recebimento de plantas doadas.

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.
Essas tarefas são executadas por equipes técnicas qualificadas que realizam atividades como a seleção e busca sistemática das espécies em seus habitats naturais, a introdução desses exemplares
nas coleções e o cultivo controlado em estufas (aclimatação).
Neste ano, 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 microsphaerica (flores-de-maio);
Cipocereus laniflorus (cipocereus) ;Cariniana ianeirenisis (jequitibá-açu); Caesalpinia echinata (pau
-brasil); Cattleya lobata (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.

Novo sistema de irrigação
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Projeto Fauna
Realiza o monitoramento da fauna silvestre encontrada no arboreto e a identificação das espécies,
além de pesquisas em ecologia e etologia e orientação ao público e colaboradores sobre o comportamento adequado em relação aos animais que habitam o parque.
Em celebração aos 10 anos do Projeto Fauna, completados neste ano, foram implementadas câmeras trap para ampliar o monitoramento dos animais. Também foram iniciados o processo de
microchipagem de todos os animais que retornaram à natureza (neste ano foram 30, entre répteis,
aves e mamíferos) e dos 36 cágados do Lago das Tartarugas, bem como pesquisas sobre a predação em ninhos e o monitoramento dos primatas.
O projeto fez ainda parcerias com a Clínica de Recuperação de Animais Selvagens da Universidade Estácio de Sá e com a PUC-Rio. Até o fim do ano, cerca de 200 animais foram atendidos em
ações de resgate ou manejo.

Visita noturna

A visita noturna ao JBRJ, experiência única para se usufruir do Jardim praticamente vazio e realizada
com acompanhamento de guias especializados, ocorria ocasionalmente. Neste ano, tornou-se uma
atividade regular, e pode ser solicitada mediante inscrição pela internet junto à AAJB, que passou a
apoiar a iniciativa. Cerca de 300 pessoas, entre visitantes, pesquisadores e estudantes participaram
dos passeios, cujas vagas são limitadas para não causar transtornos à fauna da instituição.
http://projetofauna.wordpress.com ou www.facebook.com/projetofaunajbrj

Ampliação da Coleção de Plantas Medicinais
Em 2015, a diversidade da Coleção Temática de Plantas Medicinais foi ampliada com a introdução de 18 novas espécies. Também foram realizadas obras de conservação da estrutura física do
local, como a instalação de um sistema de irrigação, de novos bancos e de bebedouros, além da
pintura do espaço.
Monitoramento
Resgate e manejo

Coleção Temática de Plantas Medicinais

Ao longo do ano, o espaço ofereceu cursos
diversificados sobre as espécies medicinais a
um público especializado formado por médicos, nutricionistas, farmacologistas, professores e alunos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).

Projeto Restinga
Microchipagem

Atualmente, as áreas de restinga são um dos
ambientes naturais mais ameaçados no Brasil.
Iniciado em 2015, o projeto visa à revitalização
do canteiro de restinga do JBRJ e ao conhecimento sobre o uso dessa flora. Inclui ainda a
introdução, identificação e reprodução controlada de espécies de interesse.
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Gestão Orientada

para Sustentabilidade

GESTÃO PARTICIPATIVA
Neste ano, com a implementação do novo Conselho de Responsabilidade Socioambiental – que
atua com o objetivo de ampliar e subsidiar as iniciativas do Centro de Responsabilidade Socioambiental, o JBRJ consolidou uma linha programática da gestão participativa que é a criação de
colegiados com membros externos, ampliando assim a participação da sociedade nas políticas
do Instituto.
O Conselho de Sustentabilidade do JBRJ, criado em 2013, acompanha as ações estratégicas da instituição, especialmente aquelas voltadas para a implementação da agenda da sustentabilidade.
Já o Conselho Curador do Museu do Meio Ambiente, o segundo a ser criado, em 2014, atua com
a missão de valorizar o patrimônio cultural que existe no Jardim Botânico e indicar as ações
emergenciais de conservação.

Com a ambição de se tornar “O Jardim mais Sustentável do Brasil”, o Instituto criou, em 2013, o
Conselho de Sustentabilidade, em que são traçadas as estratégias para se avançar na agenda do
desenvolvimento sustentável.

Os conselhos do Instituto integram profissionais de diversas áreas e segmentos e têm como
principal missão o fortalecimento institucional e a busca da excelência em suas ações.

Em 2015, foi criada também a Comissão Interna de Sustentabilidade, que integra várias diretorias
e tem o objetivo de unificar programas que foram iniciados no passado e vinham perdendo dinamismo, como a Agenda A3P, a coleta seletiva e o Plano de Logística Sustentável (criado por
orientação do Decreto nº 7.746/2012).
Além do Conselho e da Comissão Interna de Sustentabilidade, o Jardim passou a coordenar, junto
com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), a Rede Rio Sustentabilidade, que integra 77
organizações públicas reunidas para trocar experiências e potencializar ainda mais a agenda de
sustentabilidade institucional.
Em 2015, o Plano foi revisto e atualizado para incorporar novas orientações do Ministério do Planejamento. Uma das novidades do ano foi a elaboração de contratos de prestação de serviço com
reserva de vagas pessoas com deficiência. Além disso, o JBRJ também reserva vagas para mulheres desde 2014.
Outra medida adotada foi a ampliação da chamada “abordagem gentil” por parte dos vigilantes, que eliminou o porte de armas letais no contingente que trabalha mais próximo ao público
visitante. Atualmente, apenas os profissionais que atuam com a segurança patrimonial portam
armas letais.
Ao longo do ano, foram concluídos um novo sistema de irrigação – que gera uma economia de
30% no volume de água utilizado na rega – e a instalação de câmeras de segurança com lâmpadas
LED nos principais locais do Jardim.

Câmeras de segurança com
lâmpadas LED nos principais
locais do Jardim
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LOGÍSTICA REVERSA

CAPACITAÇÃO

O JBRJ foi uma das primeiras instituições públicas a implementar um sistema de coleta seletiva. A
cada ano, o Instituto vem renovando sua estrutura de tratamento de resíduos e coleta, seguindo
todos os passos que as atuais legislações municipal e estadual estabelecem.

Seguindo um planejamento anual, implementado após ampla consulta aos próprios servidores, o
Programa de Capacitação (PAC) tem o objetivo de ampliar as competências profissionais e motivar
os trabalhadores a desempenhar melhor suas funções, alinhando suas aspirações pessoais aos
valores e diretrizes do Instituto.

Atendendo a uma diretriz da logística reversa, em 2015, a Diretoria de Gestão realizou a substituição das impressoras individuais por impressoras de rede nas unidades administrativas internas. O
serviço prestado inclui a responsabilidade da empresa contratada pelo descarte dos cartuchos de
toner e pela reutilização adequados dos resíduos.

NOVO ABRIGO DE RESÍDUOS
Em 2015, foi iniciada e concluída a construção do segundo Abrigo de Resíduos, junto ao portão
da entrada pela Rua Major Rubens Vaz, nº 64. Com capacidade para 5,76 metros cúbicos, o espaço vai abrigar resíduos orgânicos que ficarão dentro de containers para evitar a ocorrência de
vetores externos e para melhor higienização.
Essa foi mais uma etapa de adaptação do JBRJ às demandas da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), que classificou a instituição como grande geradora de resíduos sólidos.
Só neste ano, foram processados 1.200m3 de resíduos vegetais por mês, destinados ao setor de
compostagem localizado no Horto.
O primeiro abrigo, construído em 2014, tem capacidade para 5m3 de resíduos orgânicos e 55m3
de recicláveis.

Além do mestrado em Gestão “In Company”, viabilizado em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), no decorrer deste ano, o PAC sugeriu novas alternativas de capacitação
profissional dos servidores, como por exemplo, o estímulo a cursos de mestrado profissional,
graduação e pós-graduação e coaching de liderança e de equipes. Estas ações foram promovidas no esforço de alinhar o programa ao Planejamento Estratégico e ao Programa de Gestão de
Competências do Instituto.

SEMANA DO SERVIDOR
Promovida pelo terceiro ano consecutivo, a Semana do Servidor, realizada nos últimos dias de
outubro, é uma ação institucional que busca a valorização dos trabalhadores e a integração entre
os mesmos no ambiente de trabalho.
O Bazar de Trocas, uma das atividades realizadas, procura estimular a reutilização de livros e
objetos e a interação entre os profissionais. Já o Festival de Talentos revela os dons dos próprios
funcionários e aspectos desconhecidos dos colegas. Outras atividades realizadas, como canto,
dança e declamação de poesia, também promovem a humanização das relações e o aumento
da autoestima do corpo de funcionários.

Semana do Servidor

Abrigo de resíduos

Bazar de trocas
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Participação

CENTRO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
O Centro de Responsabilidade SocioAmbiental (CRS) promove cursos de capacitação para jovens
residentes nas áreas do entorno do JBRJ e adjacências que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômico.

e Responsabilidade

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

POLÍTICA DE GÊNERO
Depois da implantação do Programa de Equidade de Gênero no Jardim Botânico, em 2014, o
Instituto vem realizando uma série de atividades 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.
Tais ações são promovidas pelo Comitê de Gênero do JBRJ, que integra técnicos, cientistas e a área
administrativa. O Programa conta com o suporte direto do Gabinete da Presidência.
Em 2015, o JBRJ realizou, pela primeira vez, o curso Raízes da Cidadania – Gênero no Jardim,
iniciado durante o segundo ano consecutivo em que o Instituto promoveu
a Semana da Mulher.

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, de 1989 a 2015, cerca de
3.137 jovens.
Em conformidade com as novas diretrizes de inclusão social, o CRS ampliou sua linha de ação em
2015, atendendo a quatro jovens com deficiência visual e inserindo-os na função de agentes socioambientais nas atividades do Jardim Sensorial.
Neste ano, o CRS passou a contar com o suporte técnico e operacional da Escola Nacional de
Botânica Tropical, e instituiu o Conselho de Responsabilidade Socioambiental com o objetivo de
melhorar e ampliar a realização de seus programas.

Programa Educação e Trabalho
Promove cursos de capacitação em áreas como jardinagem, arborização, restauração florestal,
agente socioambiental e auxiliar administrativo. 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 técnica de instituições como a Fiocruz, Pronatec e Marinha do Brasil.
Em 2015, o projeto Pró-Florescer, um dos mais importantes do programa, ofereceu cursos de jardinagem, agente socioambiental e auxiliar administrativo. Ao longo do ano, atendeu a 87 jovens,
entre 16 e 18 anos, residentes nas comunidades do entorno do Jardim e outros bairros.

Temas como meio ambiente, direitos civis, cidadania e questões de gênero
foram debatidos com trabalhadoras do Instituto, visando estabelecer compromissos e políticas públicas que contribuam para uma efetiva transformação social e cultural na vida e no ambiente de trabalho das participantes.

Atualmente, o projeto atingiu
90% da empregabilidade e/ou
encaminhamento para o mercado de trabalho de todos os jovens
com idade acima de 18 anos. Desde a sua criação, o Pró-Florescer
atendeu a 732 aprendizes.

A iniciativa foi realizada com o apoio da Fundação Ford e da Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh) e teve como resultado a publicação da
revista Gênero no Jardim.
O Comitê de Gênero também aderiu à Campanha Outubro Rosa com a realização de
duas atividades: iluminação do Museu do
Meio Ambiente e palestra para todos os servidores sobre ações preventivas para combater
o câncer de mama.
1º Curso de Gênero do JBRJ

Curso de Jardinagem
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OUTRA INICIATIVAS
Outra ação importante foi o Jantar Branco, realizado no dia 19 de outubro no Jardim. Cerca de 300
convidados, todos vestidos de branco, se reuniram em um jantar de adesão ao ar livre que ocorreu
no Corredor Cultural.
A iniciativa foi promovida para ampliar o conhecimento sobre os projetos sociais da instituição junto
às diferentes redes que dialogam com o Jardim. A renda arrecadada com as inscrições foi destinada
aos programas de Responsabilidade Socioambiental e Equidade de Gênero do JBRJ.
O evento Jantar Branco foi realizado pela primeira vez em Paris, há 27 anos, e desde então já foi
promovido em mais de 40 cidades de todo o mundo para valorizar espaços públicos como praças,
jardins, monumentos e praias.
No dia 13 de junho, o Jardim completou 207 anos de fundação e, para comemorar, convidou os visitantes a participarem de uma série de atividades realizadas ao longo do dia, como trilhas históricas
com personagens de época, roteiros botânicos, abertura do novo Complexo do Cactário e inauguração do Ateliê de Restauração de Obras Mestre Valentim. O evento foi prestigiado pela ministra do
Meio Ambiente, Izabella Teixeira, conselheiros, associados e personalidades que apoiam o Jardim.
O Instituto também convidou o matemático brasileiro Artur Ávila – primeiro latino-americano a conquistar a Medalha Fields de Matemática, prêmio comparável ao Nobel – para o plantio comemorativo de uma muda de jequitibá, em celebração à histórica visita do físico Albert Einstein ao Jardim,
há 90 anos.
Há relatos de que o cientista teria contemplado e abraçado a gigantesca árvore que ficava localizada
próxima à Estufa de Insetívoras, conhecida desde então como o Jequitibá do Einstein. A nova muda
foi plantada no mesmo lugar da antiga árvore.

Aniversário de 207 anos do JBRJ

CONFERÊNCIAS E EVENTOS NO JBRJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campanha Outubro Rosa
II Colóquio de Mobilidade e Acessibilidade
Dia da Árvore
Dia da Criança
Dia Mundial do Meio Ambiente
Dia Nacional da Pessoa com Deficiência
Festival FilmAmbiente
Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens
Festival Rio Cello
Green Rio
Grito do Planeta
Jantar Branco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MultiCidade
OrquidaRIO
Prêmio Shell
Primaverinha dos Livros
11ª Semana Fluminense do Patrimônio
Semana do Meio Ambiente
2ª Semana da Mulher
Semana da Primavera
Semana do Servidor Público
Seminário Mestre Valentim – Ciência e Arte
Seminário O Museu do Meio Ambiente comemora a Cidade
Seminários de Pesquisa na ENBT
II Simpósio de Mobilidade e Acessibilidade
Reunião do Comitê Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
Reunião do Grupo de Trabalho de Controle da Poluição
Ambiental
Reunião da Rede Global para os Planos Nacionais de Adaptação à
Mudança do Clima

Dia do Meio Ambiente

MISSÕES CIENTÍFICAS E VISITAÇÕES OFICIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comitiva da Marinha da Bolívia
Comitiva da Marinha do Brasil
Comitiva da Marinha do Chile
Comitiva da Marinha do México
Comitiva da Marinha do Peru
Comitiva do Duque de Gloucester, da Inglaterra
Consulado da Austrália
Consulado Britânico
Consulado da China
Consulado do Japão
Consulado do México
CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear)
Escola Americana do Rio de Janeiro
GIN (Conference Global Issues Network 2015)
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do México
Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
Michelin
National Geographic
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Secretaria Municipal de Saúde
Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados)
Universidade de Minnesota (EUA)
Visita Imperial do Príncipe e da Princesa Akishino, do Japão
Príncipe e Princesa do Japão
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Novas Ações
para 2016

Reforma do Solar da Imperatriz
O Solar da Imperatriz é uma construção colonial que foi tombada em 1973. Originalmente, foi um
dos mais antigos e maiores engenhos de açúcar do Rio de Janeiro, e depois passou a ser conhecido por este nome quando Dom Pedro I o ofertou como presente à sua segunda esposa, Amélia
de Leuchtenberg.
O projeto abrange melhorias na estrutura de todo o edifício, que necessita de manutenção constante por estar localizado dentro de uma área de extrema umidade do Rio de Janeiro, a revisão do
sistema de refrigeração e a reconstrução do deck.

Em 2016, faremos novas intervenções no arboreto e um conjunto de melhorias já previstas e asseguradas. Adiantamos a seguir os projetos que serão iniciados a partir de janeiro do próximo ano.

Espaço de Arte Mestre Valentim
Aprovado pela Lei do ISS/RJ em 2015, este projeto visa à restauração da estufa que abrigava as
quatro esculturas originais de Mestre Valentim. Abrange a implantação de placas e proteções no
seu entorno; recuperação da estrutura metálica e dos portões, nova pintura e execução de novas
instalações elétricas e hidráulicas, entre outros pontos. Quando concluído, o espaço poderá abrigar exposições, eventos e atividades afins.

Recuperação da Área Amazônica
O projeto prevê a revitalização da região de Área Amazônica do JBRJ por meio de obras como a
dragagem do lago; construção de mureta de contenção de margens e de decks e píeres de madeira plástica; reconstrução da cabana amazônica e da ponte de acesso; restauro da estátua; revisão
geral do paisagismo, novo sistema de informação aos visitantes e medidas de acessibilidade para
deficientes visuais e pessoas com dificuldade de locomoção.
A ação será realizada em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA) e as obras devem ser
concluídas em junho de 2016.

Portaria para Atendimento Especial
A nova portaria será instalada em 2016 para propiciar maior acessibilidade e atender melhor às
pessoas com necessidades especiais ou de mobilidade reduzida, além de grávidas e idosos. As
obras incluem adequação da calçada externa à entrada do número 915 da Rua Pacheco Leão;
reforma da cabine existente; implantação de bilheteria; construção de banheiro acessível, de rampa de acesso e de lounge equipado com mobiliário para os visitantes que esperam os carrinhos
elétricos, instalação de piso tátil e implantação de itinerário de carrinhos elétricos com totens
informativos nos locais de parada.

Novas Placas de Sinalização
A criação de um sistema circular de transporte por carrinho elétrico no perímetro do arboreto vai
dinamizar a visitação aos diversos atrativos do JBRJ. A rota completa inclui 8 estações, localizadas
em diferentes pontos, que vão dispor de totens com informações, mapas e, em alguns deles, carregadores de baterias de celulares. A Área Amazônica também vai receber placas informativas em
braile e mapas tácteis para melhorar a qualidade da visita para deficientes visuais.
Todas as obras previstas para 2016 levarão em conta a Instrução Normativa sobre Construções
Sustentáveis que orientam as instituições federais em projetos de reforma ou novas edificações.

Aqueduto da Levada

Recuperação do Aqueduto da Levada
O Aqueduto da Levada, construído em 1983 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional em 2005, é um dos poucos aquedutos de pequeno porte do Rio de Janeiro.
Trata-se de um marco da história da evolução da cidade por ser um dos principais mananciais explorados no século XIX e no princípio do século XX.
O projeto para o Aqueduto vai requalificar sua área e acessos, promover a recuperação do monumento histórico e a revitalização paisagística. As obras serão iniciadas no início de 2016.
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Destaques

do Jardim na Mídia

Um dos principais objetivos da Assessoria de Comunicação do Jardim, em 2015, foi tornar mais visível para o grande público a importância do JBRJ como instituição científica, bem como a riqueza
de seu patrimônio cultural e o trabalho social desenvolvido pelo Instituto.
Diferente do que ocorre no meio científico, que reconhece o JBRJ como um centro de pesquisas
botânicas de relevância internacional, entre o público leigo – incluindo até mesmo os visitantes
frequentes – o Jardim é percebido pela maioria das pessoas somente como um espaço de lazer,
que tem uma das mais exuberantes áreas verdes da cidade.
Neste ano, elegemos a mídia televisiva e as redes sociais como estratégicas para ampliar a visibilidade das diferentes e importantes “dimensões” do Jardim Botânico. As colunas de jornais impressos e online de grande impacto também fizeram parte deste esforço de comunicação.
Ao longo deste ano, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro obteve cerca de
587 inserções na mídia. Os temas que tiveram mais destaques foram o restauro das obras do Mestre Valentim; a exposição “Que Mundo é Esse?”; o aniversário de 207 anos do JBRJ; a ampliação do
Complexo do Cactário e a criação do Caminho da Mata Atlântica.
Também tiveram repercussão na mídia o impacto da crise hídrica no Jardim Botânico e as exposições “Orquídeas no Jardim” e “Tuku Iho – Legado Vivo Mãori”.

O Jardim Botânico na TV
O Jardim Botânico foi tema de um programa da TV Globo exibido em rede nacional, com 4 blocos dedicados exclusivamente às várias áreas da instituição. Já os trabalhos desenvolvidos pelo
Centro de Responsabilidade Socioambiental foram pauta de 3 reportagens na Record. Além disso, o Jardim foi noticiado diversas vezes em telejornais da Rede TV, TV Brasil, SBT, Canal Futura
e Globonews.
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Parcerias

e Patrocínios

Em 2015, o total de recursos financeiros do JBRJ oriundos de patrocínios e parcerias foi de cerca
de R$ 7,4 milhões. O montante possibilitou a continuidade de 55 projetos de pesquisa e de 10 projetos 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 neste ano foi de R$20.368,037.
Para ajudar nos esforços de conservação e no processo dispendioso de revitalização de edificações, monumentos e áreas inteiras do arboreto, o Instituto conta ainda 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 orçamento.

Aquisição de 5 carros elétricos

Nos últimos anos, o JBRJ vem aprimorando seu relacionamento com parceiros institucionais públicos e privados. Em 2015, foram fortalecidas parcerias importantes com empresas como a Michelin, que fomentou o Programa de Acessibilidade e Mobilidade do JBRJ, e a Brasil Kirin, que
destinou recursos para a reforma e revitalização do Complexo do Cactário, que abriga uma das
mais belas coleções do Instituto.
A empresa Vale, por sua vez, apoiou a conservação da área verde, a aquisição de cinco carros
elétricos, a manutenção de toda a frota e, durante boa parte do ano, a contratação de guias bilíngues. Outras parcerias importantes foram as firmadas durante 2015 com a Hope Serviços, que
colaborou com a restauração das quatro esculturas originais de Mestre Valentim, e com o Instituto
Masan, que apoia o Programa de Responsabilidade Socioambiental, especialmente a monitoria
para deficientes visuais no Jardim Sensorial.
Pelo segundo ano consecutivo, o JBRJ contou ainda com apoios financeiros oriundos de famílias
e pessoas físicas que adotaram duas áreas do arboreto, o Orquidário e o pequeno lago da Área
de Restinga.
Jardim Sensorial
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Outras parcerias que merecem destaque neste ano, embora a execução das obras será iniciada
apenas em 2016, foram as firmadas com a Light, para as reformas do Solar da Imperatriz e do
Aqueduto da Levada, e com a a Agência Nacional de Águas (ANA), para a revitalização da Área
Amazônica do arboreto e o desassoreamento do sistema de lagos do Instituto.
É igualmente importante mencionar as parcerias com a NBS, agência de publicidade, e a INPRESS,
empresa de comunicação. A NBS elaborou probono uma campanha para divulgar o Jardim junto
às redes sociais, intitulada “O Jardim é muito mais do que você imagina”, e a In Press Porter Novelli
vem auxiliando no esforço de comunicação institucional junto à imprensa.

PRINCIPAIS PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agência de Publicidade NBS
Associação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (AAJB)
Avon
Brasil Kirin
Brasoil
Coca-Cola
Claro
Comitê de Eventos Comemorativos Brasil Japão (Cent-Rio)
Escola Nova
Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável (FBDS)
Fundação de Empreendimento Tecnológico e Científico (FEMPTEC)
Fundação Flora
GloboNews
Hope Serviços
In Press Porter Novelli
Instituto Antônio Carlos Jobim
Instituto V5
Jockey Clube Brasileiro
Masan
Michelin
Natura
Stihl
Tramontina
TV Record
Vale

PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Embrapa Solos
Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte/Jardim Botânico de Belo Horizonte
Ibama/ Prev-Fogo
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio)
Laboratório de Biogeografia da Conservação (CBLab/Universidade Federal de Goiás)
Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI)
Promotoria de Justiça Regional Ambiental (Bahia)
Secretaria do Estado do Ambiente (SEA/RJ)
Serviço Florestal Brasileiro (SFP/MMA)
Serviço Federal de Processamento de Dados(Serpro)
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – Juizado Especial Criminal (Jecrim)
Rede Rio Sustentabilidade – Tribunal de Justiça 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)

PARCERIAS INTERNACIONAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botanical Garden Conservation International (BGCI)
Fundo Newton – British Council ( Inglaterra)
International Union Conservation Nature (IUCN)
Missouri Botanical Gardens (EUA)
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (França)
National Red List Alliance
Naturhistorisches Museum Wien (Áustria)
Naturhistoriska Riksmuseet (Suécia)
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)
The New York Botanical Garden (EUA)
Royal Botanic Gardens de Kew (Inglaterra)
Tropical Forest Conservation Act (TFCA)
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Dados

de Arrecadação e Visitação

Total do Orçamento 2015: R$ 29, 2 milhões
(Inclui arrecadação e recursos de patrocínios, parceiros e agências de fomento)

Evolução do Orçamento Geral da União (OGU) 2013 - 2015
Demais despesas discricionárias

Total de Visitantes 2015: 994. 561
(Inclui a visitação do Museu do Meio Ambiente, Escola Nacional
de Botânica Tropical, Espaço Tom Jobim, SEA e de eventos)

Evolução do número de visitantes 2013 -2015

ANO

Valor

% do aumento sobre o exercício anterior

2013

18.368.037

11,09%

2014

20.475.037

11,47%

2015

20.368.037

-0,52%

*aumento nominal (sem dedução da inflação)

788.561

780.000

Evolução das Receitas de Arrecadação 2013 - 2015

730.000
727.389
693.931

680.000

2015

630.000

6.182.300
4.904.277

2014

580.000
2013

2014

4.612.939

2013

2015

1.000.000

ANO

Pagantes

Não Pagantes

Total

2013

601.194

92.737

693.931

2014

634.285

93.104

727.389

2015

675.125

113.436

788.561

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Arrecadação (bilheteria, acesso de visitantes, concessão de uso, aluguéis,
Pousada do Pesquisador e outros serviços)

Dados fornecidos pela Coplan/JBRJ

7.000.000
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Quem

é quem

SAMYRA CRESPO
Presidente 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.
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NEUSA TAMAIO

ANA BATISTA

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).

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.

JOSÉ NASCIMENTO JÚNIOR

Assessora de Assuntos Estratégicos do JBRJ desde
setembro de 2014, é mestre em Ecologia Social
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e realizou pesquisas sobre conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Foi coordenadora da Agenda 21 no Instituto Estadual do
Ambiente (Inea-RJ), diretora do Departamento de
Cidadania e Responsabilidade Socioambiental do
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e co-coordenadora da Iniciativa Ética da Biosfera (Internacional Union For Conservation of Nature - IUCN).

Chefe do Museu do Meio Ambiente desde junho de 2015, é doutor em Museologia e Patrimônio pela UniRio/ Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) e mestre em Antropologia
Social pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRS). Foi diretor do Departamento de
Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DEMU/
IPHAN) e presidente do Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram) até março de 2013. Entre outros cargos, atuou também como diretor do
Museu de Antropologia do Rio Grande do Sul e
do Memorial do Rio Grande do Sul.

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.

KARLA MATOS

GUSTAVO MARTINELLI
Coordenador geral do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) desde 2008, é doutor
pela Universidade de Saint Andrews ( Inglaterra) e
pesquisador titular do JBRJ. Também foi docente do
Programa de Pós-Graduação da Escola Nacional de
Botânica Tropical, membro do Conselho de Administração da Fundação SOS Mata Atlântica e nomeado como ponto focal do Brasil junto à Estratégia
Global para a Conservação de Plantas (GSPC-CDB).
Possui experiência na área de Botânica, com ênfase em Taxonomia Vegetal, e atua principalmente
nos seguintes temas: Bromeliaceae, Conservação,
Floresta Atlântica, Biodiversidade de Montanhas,
Taxonomia, Inventários e Coordenação de Expedições Científicas.
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MEMBROS DO CONSELHO DE SUSTENTABILIDADE DO JBRJ
Criado em 2013, o Conselho de Sustentabilidade do JBRJ é formado por 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 para
debater os projetos do Jardim.
Aspásia Camargo
Celina Borges Torrealba Carpi
Claudison Rodrigues de Vasconcellos
David Zylbersztajn
Emílio Lèbre La Rovere
Israel Klabin
Izabella Teixeira
João Elisiário de Lima Rezende
José Nascimento Júnior
José Roberto Schettino
Marianne von Lachmann
Marina Gonçalves de Araújo Grossi

Neusa Tamaio
Padre Josafá Carlos de Siqueira
Professor Lindolfo de Carvalho Dias
Ricardo Coelho
Rogério Gribel
Samyra Crespo
Sandoval Carneiro Junior
Sérgio Besserman Vianna
Suzana Kahn Ribeiro
Tomás Mariani
Vânia Lucia Chaves Somavilla
Winston Fritsch

MEMBROS DO CONSELHO CURADOR DO MUSEU DO MEIO AMBIENTE
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.
Claudison Rodrigues
Diana Farjalla Correia Lima
Fabio Rubio Scarano
Ildeu de Castro Moreira
João Elisiário Lima de Rezende
José Nascimento Júnior
Léa Therezinha de Carvalho
Luisa Rocha

Magali Romero Sá
Maria Esther Valente
Maria Inez Turazzi
Márcio Rangel
Neusa Tamaio
Rogério Gribel
Samyra Crespo
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MEMBROS DO CONSELHO DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL DO JBRJ
Criado em janeiro de 2015, o Conselho do Programa de Responsabilidade Socioambiental do
JBRJ é composto por 15 integrantes e tem por missão recomendar ações que motivem e facilitem novas políticas, potencializar a transformação de jovens nos âmbitos educacional, profissional, social e familiar e nortear e consolidar as estratégias e ações do Centro de Responsabilidade Socioambiental.
Adriana Pinto
Ana Batista
Anamaria Giglio Ratton
Carlos Araújo
Clarisse Sette Troisgros
Estela Dreux Mariani
Eva Monteiro de Carvalho
Fabio Rubio Scarano

João Carlos da Silva
José Gomes Temporão
Luiz Gustavo Grandinetti C. Carvalho
Marcelo José Vianna Torres
Neusa Tamaio
Paulo Brito Bezerra de Mello Jr.
Samyra Crespo
Sérgio Maciel

