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1. A Missão do Jardim Botânico
O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) é uma
autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, criada pela Lei
10.316/2001, e tem como missão precípua a conservação da biodiversidade,
a realização de pesquisas científicas em botânica e áreas correlatas e a
manutenção de suas coleções vivas, coleções históricas e arquitetônicas.

Perímetro do JBRJ (com as ocupações irregulares)

Além da sua importância científica, já que representa um acervo único com
espécies de grande valor biológico e histórico, incluindo espécies ameaçadas
de extinção, o perímetro do JBRJ é objeto de tombamento pelo IPHAN, devido
à notável beleza cênica representada pelo arboreto e pela área do Horto
Florestal.
Em consonância com sua missão, o JBRJ tem destacado envolvimento no
cumprimento dos compromissos acordados na Convenção sobre a Diversidade
Biológica (CDB), particularmente nas metas específicas para 2010
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estabelecidas na Estratégia Global para a Conservação de Plantas (GSPC),
cujo objetivo era frear a perda de diversidade de espécies vegetais em nível
global. O Catálogo das Plantas e Fungos do Brasil e o Livro Vermelho da Flora
do Brasil estão entre os primeiros resultados mais relevantes deste
envolvimento.
Tendo em vista os impactos negativos da pressão da ação antrópica sobre a
biodiversidade, os jardins botânicos foram incentivados a adotar a missão
global de deter a perda da diversidade de plantas e prevenir a futura
degradação dos ambientes naturais (BGCI 2012). Com isso, ao longo do
tempo ampliaram seu espectro de atuação, passando a programar e integrar
ações multidisciplinares em favor da conservação e uso sustentável dos
recursos naturais. Para atender às demandas globais contemporâneas, os
jardins botânicos estabeleceram entre suas prioridades o planejamento de
estratégias conservacionistas, o foco em espécies ameaçadas e a avaliação do
comportamento das plantas em resposta às alterações do clima (Donaldson
2009).
Eles devem contar com condições adequadas para conduzir estudos dessa
natureza, tais como corpo técnico-científico, instalações para pesquisas,
manutenção de coleções botânicas e registro de dados sobre distribuição,
cultivo e comportamento das plantas (Bramwell 2007, Hawkins et al. 2008,
Primack & Miller-Rushing 2009). Além disso, a facilidade de interface com o
público possibilita a difusão do conhecimento adquirido por meio de
programas de interpretação e educação ambiental, que visam a motivar a
sociedade para participar de um ciclo de desenvolvimento sustentável
(Pereira & Costa 2010).
A segunda fase da GSPC, para o período 2011-2020, aprovada na COP10,
manteve a estrutura das metas, porém o quantitativo de algumas delas foi
incrementado. Várias metas dizem respeito ao trabalho dos jardins botânicos,
visto que abordam questões relacionadas à conservação in situ e ex situ,
documentação da flora, educação ambiental e capacitação de recursos
humanos e de instituições.
As diretrizes da GSPC que tratam especificamente das ações de conservação
in situ estão expressas na meta 5 – “pelo menos 75 por cento das áreas mais
importantes para a diversidade de plantas de cada região ecológica protegida
com um manejo efetivo implementado para a conservação de plantas e a sua
diversidade genética” – e na meta 7 – “pelo menos 75 por cento das espécies
ameaçadas conservadas in situ” (UNEP, 2010). Os jardins botânicos podem
contribuir para o alcance dessas metas com a realização de estudos que
indiquem áreas prioritárias para conservação, ou mesmo por meio da
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manutenção de áreas de vegetação natural
ocorrência/presença de espécies ameaçadas.

que

contam

com

a

No que se refere à conservação ex situ, a meta 8 sugere: “pelo menos 75 por
cento das espécies ameaçadas em coleções ex situ, preferencialmente no país
de origem, e pelo menos 20 por cento disponível para os programas de
recuperação e restauração” (UNEP, 2010). A meta 8 está diretamente
relacionada à função tradicional dos jardins botânicos de manter coleções de
plantas cultivadas. Registros indicam que atualmente existem cerca de 3.000
jardins botânicos e arboretos em 180 países, que cultivam, coletivamente,
mais de 100.000 espécies de plantas, quase um terço de todas as plantas
conhecidas no mundo (BGCI 2012).

2. Os objetivos deste documento
Os desafios a serem enfrentados a partir das novas metas para 2020, tendo
em vista principalmente os espaços para a conservação in situ e ex situ,
apontaram para a necessidade urgente de adequação e expansão das áreas
destinadas a estas atividades no JBRJ. Uma proposta preliminar, delineada
para atender as demandas atuais e futuras, foi apresentada no “Plano de
Ordenamento de Ocupação e Integração das Áreas do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro”, documento preparado pelo Grupo de Trabalho instituído pela
Portaria JBRJ 031/2011.
Aliado a este esforço de ordenamento, a adequação ambiental da área do
JBRJ à legislação em vigor é uma das prioridades para a inserção definitiva da
instituição nos compromissos de governo com o desenvolvimento sustentável.
A ocupação de parte do território em desacordo com sua finalidade e as
possíveis consequências decorrentes deste processo desordenado foram
ressaltadas no “Relatório de Inspeção das Áreas de Preservação Permanente /
Áreas de Risco no Jardim Botânico do Rio de Janeiro” (MMA, 2011).
O presente documento tem por objetivo detalhar as intervenções propostas
pelo JBRJ para reintegrar as áreas ocupadas irregularmente dentro de seu
perímetro, de acordo com sua missão e os compromissos assumidos para o
enfrentamento da perda global de diversidade biológica.
Alcançar tal objetivo exige a atuação dos vários setores do JBRJ, envolvendo
diferentes áreas de conhecimento em abordagens integradoras e inovadoras,
para iniciar e implementar a curto, médio e longo prazos processos efetivos
para a restauração das áreas degradadas e ampliação do acervo de plantas
vivas representativas dos biomas brasileiros. Este certamente será o caminho
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mais curto para implantar programas e atividades de uso público que deem
maior visibilidade à participação institucional nas ações de conservação da
biodiversidade e, em especial, influenciar nas mudanças de comportamento e
atitudes frente às questões ambientais.

3. As intervenções propostas
As áreas ocupadas irregularmente por residências dentro do perímetro do
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro estão identificadas
no seu Plano Diretor (2003, volume 2, capítulo 6 – em anexo; revisado em
2009, sem alterações nessa matéria) e sua reintegração implica em:
1. Remoção completa das edificações existentes;
2. Recuperação dos impactos provocados por sua presença e pelas
atividades realizadas pelos moradores;
3. Ocupação com equipamentos e atividades coerentes com a missão do
JBRJ.

Mapa 1: Áreas com ocupações irregulares
(numeração conforme o Plano Diretor)
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As intervenções previstas nas áreas reintegradas, após a retirada das
edificações e infraestruturas a elas associadas, são:
3.1 Conservação in situ:
Recuperação de matas ciliares ao longo do rio dos Macacos e
afluentes.

seus

Ao longo do rio dos Macacos e seus afluentes no interior do perímetro do JBRJ
existem diversas áreas que requerem recuperação da vegetação em suas
margens:
-

Complexo do Caxinguelê (núcleo IV1, 1 hectare, mudas: 2.500
Conjunto SERPRO/Grotão (núcleos V1 e V2, 2,56 ha, mudas: 6.400)
Complexo Solar/Horto (núcleo VI1, 0,77ha, mudas: 1.925)
Complexo Solar/Horto (núcleo VI2, 0,18 ha, mudas: 500)
Complexo Solar/Horto (núcleo VI3, 0, 106 ha, mudas: 300)
Complexo Solar/Horto (núcleo VI4, 0,46 ha, mudas: 1.150)
Complexo Solar/Horto (núcleo VI5, 1,29 ha, mudas: 3.225)

Mapa 2: Rio dos Macacos (laranja) e Rio Iglesias (azul)
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APPs plotadas sobre as áreas de ocupações irregulares

A metodologia, que já foi adotada em alguns trechos recuperados por equipe
própria do JBRJ e servirá de referência, compreende:
i) Contenção do talude do rio dos Macacos e, se necessário, obras civis,
preferencialmente utilizando técnicas de bioengenharia;
ii) Análise do solo e correção do substrato;
iii) Abertura das covas;
iv) Utilização de grupos de plantio com “espécies de preenchimento” (2X2),
em áreas onde havia edificações, e enriquecimento, em áreas sem
edificações anteriores e com vegetação remanescente de mata ciliar,
utilizando Grupos de plantio com “espécies de diversidade”;
v) Introdução de espécies herbáceas de sub-bosque de mata ciliar da Bacia
do Rio dos Macacos;
vi) Manutenção do plantio (5 anos - roçada, coroamento das mudas,
combate à formiga, adubação (se necessário), rega etc).
Espécies de Mata Atlântica a ser utilizadas: espécies de rápido crescimento e
leguminosas fixadoras de N no consórcio de espécies, segundo tabela de
espécies do Grupo preenchimento ou diversidade, de acordo com as
características ecológicas, além do inventário preliminar da Bacia do Rio dos
Macacos, para listagem de espécies da encosta, e o rio de calha profunda, e
do Manual Técnico para Restauração de Áreas Degradadas do Estado do Rio
de Janeiro (produzidos por equipes do JBRJ).
Total de hectares a recuperar: 8,16 ha (incluindo algumas áreas limítrofes).
Total de mudas a plantar: 19.300 (+ 30% de perdas = 25.090).
Custo estimado (mão de obra e encargos, ferramental, mudas, substrato e
outros insumos, tratamento do solo, cercamento, transporte, alimentação,
seguro – inclui a etapa de manutenção; custos partilhados com o item 3.2):
R$600.000,00.
3.2 Conservação in situ:
Recuperação de cobertura florestal, em especial nas encostas.
Existem quatro áreas de encosta previstas para receberem restauração
ecológica, tão logo seus respectivos territórios sejam reintegrados ao JBRJ
(ver Mapas 1 e 3):
- Conjunto SERPRO/Grotão (Núcleos V1 e V2), 2,56 hectares;
- Complexo do Caxinguelê (porção Oeste, parte alta; núcleo IV4), 1,65ha;
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- Vila do Major (III), 2,73ha;
- Trecho mediano da linha de cumeeira que fica entre o vale do Grotão e a
Gávea (Condomínio Canto e Mello), 3,78ha.

Mapa 3: Curvas de nível sobre as ocupações (encostas)

A metodologia a ser adotada para a recuperação compreende:
A) Planejamento e preparativos preliminares (4 meses)
1. Estudos e pesquisas para geração da lista de espécies ideais a serem
usadas na restauração de cada uma das áreas
2. Análise de solo
B) Análise e preparação do terreno (4 meses)
3. Obra civil de contenção de encostas, preferencialmente utilizando
técnicas de bioengenharia (somente quando necessário)
4. Preparação do terreno no sentido de construir patamares estreitos ao
longo das curvas de nível, deixando uma distância de 2m entre as
linhas (patamares)
5. Correção de substrato
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C) Plantio (4 meses)
6. Preparação/obtenção de mudas, com ênfase em espécies pioneiras
e/ou de preenchimento
7. Limpeza das áreas – remoção de vegetação invasora (“mato”)
8. Abertura de covas ao longo das fileiras (patamares) mantendo um
espaçamento de 2m entre covas
9. Plantio inicial
D) Manutenção e enriquecimento (5 anos)
10. Irrigação ou rega das áreas recém-plantadas
11. Manutenção mensal das áreas restauradas, incluindo roçada,
monda seletiva, coroamento das mudas e remoção parcial do
resíduo “verde” resultante do manejo
12. Segunda leva de plantios - reposição de mudas mortas
13. Terceira leva de plantios – enriquecimento da biodiversidade com
ênfase na introdução de espécies herbáceas terrestres e epífitas, e
de lianas e trepadeiras.
Será utilizada uma cesta diversificada de espécies de Mata Atlântica para o
reflorestamento proposto nas encostas degradadas (diversos trabalhos
apresentam listas de espécies de Mata Atlântica para projetos de
reflorestamento no Rio de Janeiro, como o “Manual de identificação e plantio
de mudas de espécies florestais”, da Prefeitura da Cidade, o Livro Vermelho
da Flora do Brasil e outros produtos do CNCFlora, além do Manual Técnico
para Restauração de Áreas Degradadas no Estado do Rio de Janeiro).
Total de hectares a recuperar: 10,72.
Total de mudas a plantar: 26.800 (+ 30% de perdas = 34.840).
Custo estimado (mão de obra e encargos, ferramental, mudas, substrato e
outros insumos, tratamento do solo, cercamento, transporte, alimentação,
seguro – inclui a etapa de manutenção, 5 anos): R$ 1.600.000,00.
3.3 Conservação ex situ:
Expansão de coleções científicas, implantação de canteiros
temáticos e didáticos, revitalização dos talhões, expansão do Horto
Florestal e implantação de área para cultivo e experimentação.
Expandir as Coleções Científicas do JBRJ é uma ação necessária há alguns
anos, em especial para que a instituição possa cumprir com sua missão de
conservar as espécies da flora nacional. Essa ação possui prioridade no
âmbito dos Jardins Botânicos nacionais e aponta para o cumprimento em
conjunto com o JBRJ da meta da GSPC (The Global Strategy for Plant
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Conservation 2011-2020), onde é estabelecido que 75% das espécies
ameaçadas estejam conservadas em coleções ex situ, especialmente em seu
país de origem, e que 20% dessas estejam disponíveis para projetos de
restauração.
Ampliar as Coleções
cultivadas com foco
espaços destinados
plantas, promovendo
da biodiversidade.

Científicas do JBRJ é aumentar a riqueza de espécies
nas espécies ameaçadas e, além disso, valorizar os
a difusão do conhecimento sobre a diversidade de
a conscientização para a conservação e uso sustentável

Para ordenar essa necessidade de utilizar todo o potencial da área do JBRJ, a
instituição estabeleceu um grupo de trabalho que propôs três grandes áreas
para o estabelecimento de ambientes e/ou coleções temáticas, em canteiros
e/ou estufas, além de revitalizar os talhões florestais, apresentar uma
proposta para expandir a produção de mudas do Horto e implementar área
para cultivo e experimentação com vistas a viabilizar a estratégia nacional
para a conservação da biodiversidade em jardins botânicos.
Apresentado em outro mapeamento, também são projetados dois canteiros
didáticos para apoiar as aulas dos cursos de pós-graduação e extensão do
Jardim Botânico, ao lado da Escola Nacional de Botânica Tropical, e um outro
próximo a Escola Municipal Júlia Kubitschek, para desenvolvimento de
atividades de educação em botânica e educação ambiental.
Todos esses espaços são detalhados a seguir (ver Mapa 1), sendo também
indicados os núcleos habitacionais (de acordo com o Pano Diretor do JBRJ)
que impedem as suas efetivações. Entretanto, esses espaços deverão ser
detalhados quando as áreas de ocupação irregulares estiverem desocupadas
e, assim, for possível elaborar os correspondentes projetos básicos.
a. Expansão das Coleções Científicas do JBRJ
a.1. Complexo Lacustre-Rupícola-Heliófila
Destinado ao plantio de espécies herbáceas e/ou arbustivas e
preferencialmente heliófilas (que vivem em áreas ensolaradas). Nesse espaço
os canteiros deverão ser mais planos em função da pequena declividade do
terreno, podendo também ser utilizadas áreas com lagos e canteiros com
rochas em sua base para plantas rupícolas. Essa área também possui aptidão
para a instalação de estufas de grande porte que deverão ser projetadas não
apenas para o cultivo de espécies, mas também para uma visitação pública
de grande porte.
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Esse conjunto paisagístico irá ser instalado onde hoje existe o Complexo
Caxinguelê (Área IV), especialmente nas subáreas Núcleo Residencial do
Caxinguelê, com acesso pela Rua Pacheco Leão no 1.235 (subárea 3), sobre
as ocupações irregulares situadas na área da Escola Municipal Júlia
Kubitscheck e contíguas a esta (subárea 6) e sobre o próprio Clube
Caxinguelê (subárea 8).
a.2. Complexo Lacustre-Rupícola-Ombrófilo
Esse espaço destina-se ao plantio de espécies arbóreas, podendo ser
utilizados arbustos e herbáceas de sub-bosque nas áreas de sombra do
interior do canteiro e, em função de desnível acentuado do terreno, não é
indicada a construção de estufas de grande porte.
Esse conjunto paisagístico irá ser instalado onde hoje existe o Complexo
Caxinguelê (Área IV), mas na subárea denominada como Ladeira do
Caxinguelê (subárea 4) e reconhecido pelos moradores como Morro da
Margarida.
a.3. Complexo Etnobotânico
Espaço destinado a coleção de plantas que possuam uso humano, podendo
ser utilizado para cultivar espécie nativas com uso restrito em algumas
comunidades, variedades crioulas de plantas brasileiras já domesticadas e
também espécies exóticas, que hoje sejam amplamente utilizadas no Brasil.
A área de implantação para essa coleção é ampla, com luminosidade variada
e umidade elevada, em função de seu posicionamento no terreno da
instituição, podem ser instaladas estufas que, além de representar o espaço
de cultivo das espécies, sirvam como espaço de contemplação e educação
para o visitante. Essa coleção irá ser instalada no conjunto SERPRO/Grotão
(Área V), especialmente sobre as ocupações irregulares situadas na área mais
próxima ao SERPRO (Subárea 1).
b. Implantação de canteiros temáticos para conservação
Áreas destinadas, preferencialmente, ao plantio de espécies ameaçadas em
canteiros e/ou estufas, com objetivo de manter populações com acessos de
acordo com as normas internacionais que estabelecem os critérios para a
conservação em jardins botânicos (Áreas IV1, IV5, IV6, VI1, VI2, VI3).
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A escolha das espécies será feita priorizando as espécies presentes nas listas
de espécies ameaçadas do país e dos estados que já desenvolveram esse
documento norteador; no âmbito do CNCFlora, foi desenvolvida uma listagem
com essas diferentes espécies, marcando também a sua presença em listas
estaduais.
c. Revitalização dos talhões
Resgatar as feições dos antigos talhões, possibilitando um manejo adequado
dos indivíduos remanescentes e dotando a área com equipamentos de
interpretação ambiental.
Na área do antigo Horto Florestal encontravam-se presentes 37 talhões
numerados e oito áreas também utilizadas temporariamente para cultivo,
com 6.932 espécimes plantados e distribuídos uniformemente nesses talhões,
onde cada exemplar tinha seu crescimento em diâmetro e altura
acompanhado, sendo utilizados 79.524,90 m2 da área do Horto Florestal (ca.
80 ha) para esses experimentos, excluindo-se todo o conjunto de
arruamentos e infraestrutura para manutenção da área (Almeida 1943).
Atualmente esses talhões encontram-se bastante descaracterizados e
possuem poucos indivíduos antigos, mas a presença deles demonstra que a
área do antigo Horto Florestal era utilizada para o desenvolvimento científico
sobre silvicultura, uma atividade condizente para a área em questão.
Para essa áreas irão ser construídas trilhas interpretativas e feito controle de
espécies invasoras, tentando respeitar ao máximo a existência de exemplares
históricos. Para isso foram selecionadas áreas onde ainda é possível
contemplar indivíduos de aghatis plantados em linha na área próxima ao
conjunto do Caxinguelê (Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey) e
também jatobá (Hymenaea courbaril L.) no Complexo Solar/Horto (Área VI),
especialmente na subárea 5, com ocupações irregulares situadas na área de
entorno do Solar da Imperatriz.
d. Expansão do Horto Florestal
Ampliar e modernizar o Horto e a área de compostagem, para aumentar
quantitativa e qualitativamente a capacidade de produção de mudas, visando
possibilitar a instituição atender as demandas nacionais de conservação ex
situ de espécies ameaçadas, bem como subsidiar programas de recuperação e
restauração das populações nativas dessas espécies (Área VI4)
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e. Implantação de área para cultivo e experimentação
Instalar estufas restritas a visitação e para realização de cultivo de espécies
de interesse científico e para realização de experimentos científicos (Área
IV6)
f. Implantação de Canteiros Didáticos
Instalar canteiros didáticos no entorno da Escola Nacional de Botânica
Tropical – ENBT (Área VI5) e da Escola Municipal Júlia Kubitschek – EMJK
(Área IV6) para desenvolvimento de atividades de educação em botânica e
educação ambiental.
Ambos os canteiros foram inicialmente pensados para apoiar atividades
didáticas em diferentes níveis; o canteiro da Escola Municipal deverá
apresentar espécies que possibilitem observar estruturas vegetativas
interessantes e que produzam floração abundante para estudar as estruturas
florais. Além disso, deverão ser priorizadas plantas úteis com interesse
alimentício, medicinal e cultural, dentre outros.
Por outro lado o canteiro didático da Escola Nacional de Botânica Nacional
deverá ter caráter evolutivo, possibilitando aos alunos do mestrado e
doutorado um entendimento sobre os diversos sistemas de classificação ao
longo do tempo, permitindo, inclusive, o estudo dos caracteres importantes
na evolução dos diferentes grupos de plantas (estudo das sinapomorfias),
tanto os vegetativos quanto os reprodutivos. Serão utilizadas plantas de fácil
manuseio e com floração abundante e, sempre que possíveis, plantas úteis,
para o mesmo canteiro possuir diferentes abordagens.
g. Custos estimados
As áreas de conservação ex situ, descritas acima, irão requerer projetos
paisagísticos e, posteriormente, os correspondentes projetos básicos,
detalhados o suficiente para que possam ser os Termos de Referência para as
contratações que se farão necessárias para sua implementação.
O projeto paisagístico proposto pelo Escritório Burle Marx (11/2013)para
parte do Complexo do Caxinguelê está orçado em R$25.000,00. Extrapolando
este custo para as demais áreas de conservação ex situ, pode-se estimar o
custo total de projetos paisagísticos em R$175.000,00.
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Os custos para a execução dos projetos básicos/executivos somente poderão
ser calculados, de forma completa e precisa, após o recebimento das áreas
reintegradas e completamente livres de edificações e infraestrutura, quando
será possível avaliar o real estado do solo e as eventuais obras de remediação
e engenharia que se farão necessárias para prepará-los para receber as
intervenções propostas.
Entretanto, os custos estimados da implantação dos diversos projetos
previstos para as áreas ocupadas irregularmente, após sua reintegração,
estão apresentados nas planilhas em anexo (integrantes deste documento),
que foram construídas a partir das intervenções propostas, com alguns
acréscimos (como a recuperação da calha do rio dos Macacos e a instalação
de torres de observação) e usaram como referência os valores apresentados
no SINAP (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil) e no SCORJ (Sistema de Construção e Obras do Município do Rio de
Janeiro).

4. Instalação de estruturas de baixo impacto para propiciar a
ampliação da visitação pública.
Objetivando disponibilizar boas condições para uma visitação de qualidade,
incluindo sistemas de informação e sinalização, além de mobiliários
apropriados aos diversos espaços que serão construídos nas áreas que serão
reintegradas ao JBRJ, um conjunto de intervenções se faz necessário.
Em locais ainda por definir (quando da entrega das áreas ocupadas
irregularmente, sem residências e infraestrutura), serão implantados: pontes
sobre alguns trechos do rio dos Macacos, deques de madeira, caramanchões,
bancos, bebedouros, trilhas suspensas e plataformas para observação de
extratos mais elevados.
Serão contratados projetos paisagísticos, a ser desenvolvidos em conjunto
com a curadoria de coleções vivas, pesquisadores e educadores do JBRJ, para
a minimização de impactos e a obtenção dos melhores resultados. Os custos
detalhados destes itens somente poderão calculados após a liberação das
áreas ocupadas, para sua recuperação, mas as planilhas em anexo
apresentam uma estimativa para servir de referência à tomada de decisões.
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QUADRO RESUMO DAS INTERVENÇÕES,
POR COMUNIDADE/NÚCLEOS
Comunidades

Núcleos

Intervenções

Interior do Arboreto (6
casas)
Vila da Major

I

Recuperação do arboreto

II 2 e III

Recuperação de matas de encosta

Complexo do Caxinguelê

IV 1

Recuperação de matas ciliares
Implantação canteiros temáticos
Expansão da área de pesquisas (2)
Expansão das Coleções Científicas
Recuperação de matas de encosta
Expansão das Coleções Científicas
Implantação canteiros temáticos
Expansão das Coleções Científicas
Implantação canteiro didático
Implantação canteiros temáticos
Área p/ cultivo e experimentação
Construção da nova biblioteca (3)
Recuperação de matas de encosta
Expansão das Coleções Científicas
Recuperação de matas ciliares
Recuperação de matas de encosta
Expansão das Coleções Científicas
Recuperação de matas ciliares
Recuperação de matas de encosta
Recuperação de matas ciliares
Implantação de canteiros temáticos
Recuperação de matas ciliares
Implantação canteiros temáticos
Recuperação de matas ciliares
Implantação canteiros temáticos
Recuperação de matas ciliares
Expansão do Horto Florestal (4)
Recuperação de matas ciliares
Revitalização dos talhões florestais
Implantação canteiro didático
Construção do anexo da ENBT (5)
Recuperação de matas de encosta

IV 2
IV 3
IV 4
IV 5
IV 6

Grotão/SERPRO

IV 7
IV 8
V1
V2

Complexo Solar/Horto

VI 1
VI 2
VI 3
VI 4
VI 5

Condomínio Canto e Mello

---

(1)

(1) Áreas pequenas que receberão recuperação, de acordo com os canteiros vizinhos e/ou
reflorestamento (casas junto a remanescentes florestais).
(2) Objeto de projeto amplo, com recursos orçamentários e externos (FINEP).
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(3) Projeto a ser definido.
(4) Integrar horto e compostagem num único complexo; projeto a ser definido.
(5) Projeto a ser definido.

CUSTOS ESTIMADOS

Conservação in situ(*)

Conservação ex situ

(**)

Conservação ex situ

(***)

TOTAL

R$2.200.000

R$175.000

R$24.675.596

R$27.050.596

(*) Valor de referência: US$5mil/hectare reflorestado (a etapa de manutenção está incluída).
(**) Projetos paisagísticos
(***) Implantação dos projetos
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PLANILHAS DETALHADAS DOS CUSTOS
ESTIMADOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO
DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO EX SITU
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