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O Jardim

mais Sustentável do País

Apresentação
Relatar a gestão de uma instituição importante, complexa e bicentenária como o Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) é um desafio à síntese. Informações demais
e muito densas tornam o relato apetitoso apenas para poucos. Se for superficial, não cumpre os
seus objetivos.
Por isto, este relatório buscou dar destaque a aspectos importantes do Instituto: i) como as suas
áreas de atuação se organizam para produzir conhecimento e oferecer serviços aos usuários e
visitantes; ii) os avanços obtidos no campo científico, sua principal missão; iii) os esforços de
conservação de um dos sítios históricos e ambientais mais importantes do País; iv) os ganhos
nos processos de gestão das pessoas e dos recursos financeiros e v) os relacionamentos que a
instituição mantém com vários segmentos da sociedade.
O objetivo principal deste relatório é prestar contas à sociedade e honrar os apoios recebidos
de instituições públicas e privadas que acreditam na relevância do conhecimento científico aqui
produzido. E, sobretudo, divulgar os resultados alcançados no último ano, para que todos os
que se empenharam na tarefa de melhorar nosso espaço físico e nossos serviços, de fora ou de
dentro da instituição, sintam que valeu a pena.
O JBRJ desenvolve iniciativas agrupadas nas seguintes áreas: pesquisa, ensino e divulgação
científica; conservação e manutenção do arboreto; educação ambiental; atividades culturais e
socioambientais. As áreas são estruturadas por diretorias ou coordenadorias próprias e possuem
corpo técnico especializado que ingressou na instituição, em sua maior parte, por concurso
público. Fechando o ano de 2013, podemos dizer que o JBRJ tem uma agenda de trabalho cada
vez mais vibrante e conquistas valorosas adiante, que beneficiarão toda a sociedade brasileira.
Estar à frente da sua gestão é um privilégio e uma alegria. Devemos também mencionar a
contribuição inequívoca do meu antecessor, Dr. Lizst Vieira - que dirigiu o Instituto até abril de
2013 -, aos resultados aqui apresentados.
											 Samyra Crespo
Presidenta

Lançamento do Herbário Virtual
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Digitalização do acervo
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Destaques

de 2013

Cerca de 500 mil amostras digitalizadas
l 196 mil acessos até dezembro/2013
l 1 milhão de amostras compiladas e acervo 100%
digitalizado são as metas para 2014
l

Avanços no conhecimento científico
Lançamento do Herbário Virtual Reflora
O Herbário Virtual Reflora (HV-Reflora) foi lançado, em setembro de 2013, com o objetivo de
disponibilizar informações e imagens online sobre plantas brasileiras para pesquisadores de
todo o mundo e público em geral.
Seu acervo é composto por dados e imagens que estão sendo repatriados dos herbários
do Royal Botanic Gardens de Kew (Inglaterra), do Museu Nacional de História Natural de
Paris e de outras instituições estrangeiras, além das amostras do herbário do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Hoje, o projeto conta com cerca de 500
mil amostras digitalizadas em alta resolução.
Além de gerenciar o acesso às informações, o JBRJ abriga a estrutura física do HV-Reflora,
recebe as imagens repatriadas e transcreve os dados associados às amostras. A iniciativa é do
CNPq em parceria com o Instituto, e conta ainda com o apoio das empresas Natura e Vale.
Amostras de exsicatas
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Lançamento do Livro Vermelho da Flora do Brasil

Excelência no Ensino

Lançado em dezembro de 2013, o Livro Vermelho catalogou
4.617 espécies da flora nacional incluídas em listas oficiais
de espécies ameaçadas. Dentre as listadas, 2.118 foram
avaliadas como em risco de extinção.

Pós-graduação em Botânica
da ENBT recebe conceito 5 da
Capes

Produzido e lançado pelo Centro Nacional de Conservação
da Flora (CNCFlora), que atua no âmbito da Diretoria de
Pesquisa Científica (Dipeq) do JBRJ, o livro foi elaborado com
a participação de uma rede de mais de 200 especialistas e
pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
Além de contribuir para a avaliação científica das espécies
elencadas e propor ações e planos de conservação para as
mesmas, a publicação é uma das iniciativas promovidas para
o alcance das metas internacionais acordadas na Estratégia
Global para Conservação de Plantas (GSPC, sigla em inglês),
que faz parte da Convenção de Diversidade Biológica (CDB).
Neste contexto, a publicação do Livro Vermelho da Flora do
Brasil é a primeira etapa de um projeto nacional cuja meta é
avaliar o risco de extinção de todas as espécies conhecidas
do país até 2020.

Lançamento do Livro Vermelho

4.617 espécies avaliadas
l 2.118 são consideradas
ameaçadas
l Contribuição de mais de
200 especialistas

Com apenas 12 anos de existência, a
Escola Nacional de Botânica Tropical
(ENBT) vem se consolidando como um
núcleo de referência na geração de
conhecimento científico de impacto,
bem como na formação de recursos
humanos de qualidade.

Cursos ENBT

l

Em 2013, seu Programa de PósGraduação em Botânica recebeu o
conceito 5 da Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), relativo à avaliação do triênio
2010/2012. Isto significa que o programa
foi reconhecido como de alta qualidade
em âmbito nacional.
A ENBT possui um corpo discente de 24
mestrandos e 32 doutorandos na área
de Botânica e um corpo docente de 49
professores. Até o final de 2013, foram
defendidas oito teses e onze dissertações.

Alunos 2013:
l Mestrado: 24
l Doutorado: 32
l Mestrado Profissional: 39
l Teses defendidas: 8
l Dissertações defendidas: 11

Escola Nacional de Botânica Tropical
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Placa de identificação

Melhoria da qualidade de visitação

Complexo do Cactário: recebeu novas estufas, dois mirantes e arquibancadas. Além disso,
houve a revitalização do lago, da pérgula de pedra e a melhoria de acessos, pisos e canteiros.
Também foi criada no espaço uma nova coleção de Plantas Rupícolas.

Para propiciar ao público em geral uma melhoria
significativa na qualidade de visitação, o Jardim Botânico do
Rio de Janeiro adotou uma série de iniciativas e promoveu
obras de restauração e manutenção em diversos espaços
de seu arboreto (coleção de plantas vivas):
Frota de carros elétricos: a partir de setembro, os carros
elétricos passaram a ser utilizados exclusivamente pelo
público prioritário (terceira idade, gestantes e portadores
de necessidades especiais).
Placas de sinalização: foram colocadas mil (1000) novas
placas interpretativas e de identificação em todo o
arboreto para que o público saiba mais detalhes sobre a
flora do JBRJ.

Bromeliário: passou por obras de pintura e troca do telhado.
Orquidário: recebeu uma nova estrutura de vidros e metais, além de um novo desenho
interno da estufa. Será reaberto em 2014.
Coleção Temática de Plantas Medicinais: o espaço recebeu pintura externa, implantação de
uma nova estufa e mudança no layout e drenagem dos canteiros.
Nova placa interpretativa
Visita guiada em carro elétrico

Cactário

Bromeliário

Orquidário

Centro de Visitantes: recebeu obras de pintura, sistema
de climatização e outras adequações. Também foram
impressos 160 mil folhetos de guia de visitação e outros
70 mil sobre a trilha histórica, ambos bilíngues.

Centro de Visitantes
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Excelência no Atendimento ao Público

Eventos

O objetivo deste programa, iniciado em dezembro de 2013, é promover o desenvolvimento
de habilidades individuais e o aprimoramento técnico dos profissionais do JBRJ para atender
melhor ao público que o visita.

Em 2013, foram sediados ou promovidos no JBRJ 93 eventos científicos, culturais e artísticos,
que atraíram um público de 96.263 pessoas. Entre estes, destacam-se a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, a 23a Conferência Geral do Conselho Internacional de Museus (ICOM), o
Avistar Rio, a Semana do Meio Ambiente e o 6o Congresso Internacional Sustentável.

Os cursos são direcionados especialmente a jardineiros, monitores, bilheteiros, guias,
supervisores, educadores, vigilantes e outras categorias envolvidas diretamente na prestação
de serviços ao público externo.
Os funcionários recebem treinamentos que abrangem cidadania, história do JBRJ e da cidade
do Rio de Janeiro, abordagem amigável e atenciosa, informações sobre os serviços prestados,
inglês e espanhol instrumental.

Exposições e Eventos
Gênesis - Sebastião Salgado
A mostra Gênesis, do consagrado fotógrafo Sebastião Salgado, reuniu no Museu do Meio
Ambiente 245 fotografias que retratam diversos ambientes naturais do mundo ainda
preservados.
Nesse trabalho, Salgado apresenta regiões remotas do globo, incluindo áreas da Amazônia
e do Cerrado brasileiros. Sucesso de visitação, a mostra foi prestigiada por quase 85 mil
visitantes, entre maio e setembro de 2013.

A programação de alta qualidade do Espaço Tom Jobim e no Gramado do Largo das Tartarugas
ofereceu atrações diversificadas, abrangendo peças de teatro como Hamlet e Do Tamanho
do Mundo, e séries de concertos e shows, como o Festival Villa-Lobos, Orquestra de Sopros
da ProArte e Sete Brasil.

Diplomação do JBRJ como Posto Avançado da Reserva da Biosfera
O JBRJ recebeu a diplomação como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
(RBMA) em dezembro de 2013. O título é um reconhecimento do Instituto como um centro
que desenvolve, de forma exemplar, as três funções básicas definidas pelo Programa
MAB (Homem e Biosfera, sigla em inglês) da Unesco para todas as reservas da biosfera no
mundo: produção de conhecimento científico e tradicional, desenvolvimento sustentável e
conservação da biodiversidade.
Com a diplomação, o JBRJ renovou o seu compromisso de difundir suas ações (produção de
conhecimento científico – área de destaque da instituição, educação ambiental e ações de
sustentabilidade socioambiental) vinculando-as aos objetivos da Reserva da Biosfera em todo
o território do bioma Mata Atlântica.

Capacitação de funcionários

Programa de Excelência no Atendimento ao Público:
l 400 colaboradores capacitados até o fim de 2014
l 16 especialistas oferecem os cursos de capacitação

245 fotos em preto e branco
l Cerca de 85 mil visitantes
l

Exposição Gênesis
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Pesquisa

Avanços em infraestrutura
em 2013

e Ensino de Qualidade

Ampliação da base tecnológica com aquisição
de equipamentos de última geração
l Aquisição de sistema computacional para
gerenciamento de coleções
l Instalação de 250 novos armários deslizantes
que aumentaram em 30% a capacidade de
armazenamento do Herbário
l Novo sistema de prevenção de incêndio do
Herbário
l 1.000 exsicatas capturadas por dia
l Cerca de 20 mil exsicatas capturadas/mês e
370 mil/ano
l 60 mil amostras de exsicatas restauradas
l

Laboratório de pesquisa

A Diretoria de Pesquisa Cientifica (Dipeq) do JBRJ realiza, promove e difunde pesquisas sobre
a flora brasileira por meio de ações e projetos, visando ao conhecimento, conservação e
valorização da biodiversidade brasileira.
Coordena também os programas de Iniciação Científica e de Apoio aos Jardins Botânicos,
além de publicações e um periódico científico. Seu quadro de pesquisadores é composto
por 45 servidores, 9 associados e 60 bolsistas.
A Dipeq conta ainda com coleções científicas e bases de dados sobre a flora brasileira,
abrangendo em seu âmbito a Biblioteca Barbosa Rodrigues e a Pousada do Pesquisador.
Em 2013, sua rede de seis laboratórios (Algas, Biologia Molecular, Bioquímica, Botânica
Estrutural, Fungos e Sementes) recebeu mais insumos e novos equipamentos.
Equipamento do Herbário

Armários deslizantes
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Publicações da Dipeq em 2013
Entre as publicações da Dipeq realizadas
em 2013, merecem destaque o Livro
Vermelho da Flora do Brasil e o Mapa
Preliminar de Áreas Prioritárias para
a Conservação de Espécies em Risco,
catalogadas no Livro Vermelho. Ambas
foram promovidas pelo Centro Nacional
de Conservação da Flora (CNCFLora), que
atua no âmbito desta diretoria.

Produção Dipeq 2013
l
l
l
l

Artigos publicados: 84
Artigos indexados WoS: 73
Livros: 4
Capítulos de livro: 56

Principais agências
financiadoras das publicações

Periódicos
Institucionais
O JBRJ publica o periódico
científico Rodriguésia desde
1935. A publicação é indexada
nas bases internacionais de
periódicos científicos SciElo e
Scopus, entre outras, e lança
quatro fascículos por ano.
Em 2013, a Rodriguésia passou
a ser indexada também nas
bases JSTOR e EBSCO.

Projetos 2013
Em 2013, foram iniciados 9 projetos e outros 42 já estavam em andamento na Dipeq.
Alguns dos principais projetos em execução:
Lista de Espécies da Flora do Brasil online: Projeto Integrante da Flora do Mundo
l Catálogo da Flora do Rio de Janeiro
l JBRJ no Inventário Florestal Nacional
l Plantas de Montanhas: Riqueza de Espécies em Regiões Montanhosas da Amazônia
Brasileira
l Monitoramento das Florestas Restauradas em Áreas Urbanas no Rio de Janeiro
l PPBIO Mata Atlântica: Pesquisas em longo prazo nas áreas remanescentes do estado do
Rio de Janeiro
l PELD Abrolhos: Monitoramento do maior complexo coralíneo do Atlântico Sul
l Restinga: Conhecer e Conservar
l Rede em epífitas de Mata Atlântica: Sistemática, Ecologia e Conservação
l

Projetos DIPEQ 2013: 51 projetos em andamento
Órgão financiador

Capes/PNADB
CNPQ
CNPQ, Faperj e Natura
Consórcio Construtor Rio Barra S/A
Concessionária Rio Teresópolis
Faperj
Fundação de Apoio à Botânica
MCTI/CNPQ/MEC/CAPES
MCTI/Finep
Natura
Brasoil

Contagem por financiador
1
17
1
1
1
24
1
2
1
1
1
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Ensino de Qualidade
Escola Nacional de Botânica Tropical
A Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) promove atividades de ensino formal e não
formal voltadas para a capacitação de recursos humanos nas áreas de Botânica, Ecologia,
Meio Ambiente, Educação Ambiental, Gestão de Jardins Botânicos e temas afins.
Atuando de forma integrada com a Diretoria de Pesquisa, oferece cursos de pós-graduação
stricto sensu e lato sensu, além de atividades de extensão.

Pós-graduação e extensão
Além dos 56 alunos do Programa de Pós-Graduação em Botânica (mestrado e doutorado
acadêmicos), a ENBT contou, no ano de 2013, com 39 alunos do Programa de Pós-Graduação
em Ecologia Aplicada (mestrado profissional), que ofereceu 11 disciplinas.
O curso lato sensu em Gestão da Biodiversidade voltou a ser oferecido com o ingresso de 17
novos alunos. A ENBT contou também com uma grade de 12 cursos de extensão ao longo do
ano, certificando ao todo 244 alunos.
Outra realização do programa de extensão foi o ciclo de Seminários de Pesquisa da ENBT.
Composto por uma série de palestras, algumas internacionais, os seminários abordaram
temas relacionados à conservação da biodiversidade e à Botânica.

Biblioteca Barbosa Rodrigues
42.850 volumes entre livros especializados, obras de referência (dicionários, enciclopédias)
dissertações e teses.
l Periódicos que totalizam 1.600 títulos com mais de 90.000 fascículos.
l Coleção de Obras Raras com 1.680 títulos e cerca de 4.000 volumes.
l Intercâmbio cultural com mais de 650 instituições nacionais e estrangeiras.
l Coleta, seleção e organização de acervo específico de jardins botânicos nacionais e internacionais.

ENBT

l

Escola Nacional de Botânica Tropical
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Fomento
Em 2013, 95% dos alunos da ENBT foram contemplados com bolsas de estudo cujos recursos
foram oriundos da Capes, CNPq, Faperj e Ministério do Meio Ambiente (via acordo entre o
JBRJ e a Capes). Em 2014, a previsão é de que 100% dos alunos sejam atendidos com bolsas.

Divulgação Científica,

Educação Ambiental e Cultura

Restauração e eventos
Localizada em um sítio ambiental com relevante valor histórico, a ENBT está instalada no
Solar da Imperatriz, aos pés da Floresta da Tijuca. Seus jardins foram projetados por Burle
Marx e começaram a ser revitalizados em agosto de 2013. A previsão é de que as obras
sejam concluídas em junho de 2014.
A ENBT também foi sede de 28 eventos e reuniões promovidos pelo JBRJ, parceiros e setor
privado, como o IV Encontro Nacional de Ilustradores Científicos, o lançamento do Livro
Vermelho da Flora do Brasil e os seminários da A3P/JBRJ e do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).

Museu do Meio Ambiente
O Museu do Meio Ambiente tem a missão de estimular a conscientização pública sobre
grandes temas e questões socioambientais.
Para isso, desenvolve programas de divulgação científica, educação e pesquisa com a
finalidade de sensibilizar a população sobre a importância da conservação da biodiversidade
e do desenvolvimento sustentável.
Com a realização de seus programas, exposições e outras atividades, o Museu do Meio
Ambiente recebeu 113.279 visitantes até dezembro de 2013.
40 Encontro Nacional de Ilustradores Científicos
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Divulgação Científica
O Programa de Divulgação Científica é composto pelos projetos Meio Ambiente em Debate
e Fórum Ambiental.
O Meio Ambiente em Debate promoveu 23 encontros das séries Conversas no Museu e
Encontros com a Pesquisa, contando com a presença de cientistas e especialistas reconhecidos.
Em 2013, também foi realizado o lançamento do Fórum Ambiental Água, que trata de
assuntos como preservação, racionalização e conservação deste recurso. A série Fórum
Ambiental aborda ainda os temas biodiversidade, resíduos sólidos e sustentabilidade.

Exposições
Em 2013, o Museu do Meio Ambiente apresentou as exposições Gênesis, do fotógrafo
Sebastião Salgado, Os Jardins Fazem a Cidade, de Michel Corbou, e Obras Raras da Biblioteca
Barbosa Rodrigues. Esta foi composta por 20 livros raros, litografias coloridas e ilustrações
originais em aquarela de João Barbosa Rodrigues e outros importantes naturalistas que
retrataram a flora brasileira.

Programa Hora do Conto

Educativo
O Programa Educativo é composto por dois projetos: Hora do Conto - que aborda temas
como a importância da biodiversidade e a construção da paisagem urbana - e Viveiros, que
desenvolve jogos e atividades lúdicas. Em 2013, o programa atendeu a 23.779 participantes,
especialmente jovens e crianças.

Acervo Fotográfico
O acervo do Museu do Meio Ambiente é
composto por 12 mil fotografias sobre a
história do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Além disso, conta com 200 filmes doados pelo
1º Festival de Cinema Ambiental do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro – Cine Gaia (2008).
Em 2013, todas as fotografias foram inseridas
no programa de gerenciamento de imagens
Fotoware e disponibilizadas para pesquisa e
consulta no Museu.
Meio Ambiente em debate

Fotografia do acervo do Museu
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Serviço de Educação Ambiental

Centro de Visitantes

Ao longo de 2013, o JBRJ foi visitado por 187 grupos escolares que participaram de atividades
orientadas pelo Serviço de Educação Ambiental (SEA).

O Centro de Visitantes vem adotando uma série de medidas para auxiliar e dar suporte à
visitação. O espaço concentra informações sobre o arboreto, principais atrações e serviços
oferecidos.

Os grupos totalizaram um público de 7.144 alunos da rede oficial de ensino e foram
acompanhados por 359 professores. Estes receberam treinamento didático oferecido pelo
SEA em áreas como ciências naturais, história, artes, antropologia e arquitetura. Ao todo,
foram realizadas 48 atividades de treinamento para professores ao longo do ano.

Uma medida adotada em 2013 foi a adequação do serviço gratuito prestado pelos carros
elétricos, que apoiam as visitas guiadas a pessoas com dificuldade de locomoção e público
prioritário (grávidas, idosas e portadores de necessidades especiais).

Outros 20 grupos escolares foram atendidos no Laboratório Didático do SEA, totalizando a
participação de 528 estudantes. O projeto aborda temas relacionados ao meio ambiente
utilizando jogos, construção de narrativas e atividades de observação e investigação.

Também foram contratados oito guias condutores que receberam treinamento sobre os
recursos naturais, culturais e históricos do arboreto.

Missões científicas e outras visitações:
Marinhas da Coréia do Sul, Peru e Paquistão
l Instituto Estadual de Ambiente (Inea)
l Associação Sequoia Foundation
l Representantes do Royal Botanic Gardens (Kew) e Professor Sir Ghillean Prance
l Delegação da Universidade de Bonn (Alemanha)
l Estudantes de Maryland (EUA)
l Embaixadora do México
l Magistrados do Tribunal de Justiça
l Cônsul do Japão
l Cônsul da França
l Cônsul de Portugal

O objetivo é despertar a análise crítica do público para as questões ambientais e difundir o
conhecimento produzido no JBRJ.

l

737.995 pessoas visitaram o arboreto em 2013
l 282 instituições solicitaram 8.807 visitas gratuitas
l Números de carros elétricos: 5
l Visitas guiadas em carro elétrico: 39.284
l

Visita orientada pelo SEA
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Conservação

e manutenção do Arboreto

O arboreto do JBRJ é composto por uma coleção viva de cerca de 9 mil plantas. Estas
representam 3.378 espécies nativas e exóticas agrupadas em estufas, canteiros temáticos,
aleias e outros tratamentos paisagísticos de grande beleza.
Além desta coleção de plantas vivas, estão distribuídos no espaço de visitação diversos
monumentos históricos, lagos e recantos para descanso e contemplação.
O arboreto é tombado pelo patrimônio histórico nacional e segue regras estritas para sua
conservação. Trabalham diariamente em suas atividades de manutenção (como varredura,
poda, tratamento fitossanitário, plantios de reposição, de novas espécies e comemorativos)
78 jardineiros e um corpo técnico de 18 funcionários e 10 estagiários. Tais ações são
desenvolvidas pela Diretoria de Ambiente e Tecnologia (Diat).
A área de 540 mil m2 (54 hectares) do arboreto inclui entre suas principais atrações estufas
como o Bromeliário e o Orquidário, recantos como o Complexo do Cactário e a Coleção de
Plantas Medicinais, o Jardim Japonês, o Lago Frei Leandro, o Chafariz das Musas e as aleias
das Palmeiras e Pau-Mulato.

Replantio de Palmeira Imperial

Atividades de manutenção do arboreto
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Conservação

da Biodiversidade

Ações voltadas para a conservação ex situ
As ações de conservação da biodiversidade também estão no coração da missão do Instituto, e
se concretizam principalmente nas atividades direcionadas às coleções vivas, na identificação
de espécies ameaçadas de extinção e na conservação in situ e ex situ das mesmas.
Para isso, foram montadas e qualificadas equipes técnicas que executam tarefas primordiais,
como a seleção e busca sistemática das espécies em seus habitats naturais, o cultivo
controlado em estufas (aclimatação), a introdução efetiva de exemplares nas coleções e a
formação de bancos de sementes.
Em 2013, 16 novas espécies ameaçadas foram acrescentadas às coleções temáticas e ao
arboreto do JBRJ . Isto ocorreu por meio de coletas diretas na natureza, permutas com outros
jardins botânicos e doações de diversas origens.

Novo sistema de produção de mudas
O Horto Florestal do JBRJ é uma área de
produção de mudas onde são cultivadas,
principalmente, espécies ameaçadas de
extinção e florestais nativas da Mata Atlântica.
Em 2013, o espaço passou por reformas nos
sistemas elétrico de abastecimento e de
drenagem de toda a área. Também houve
a instalação de irrigação automatizada para
canteiros externos e casas de vegetação
e a construção de um novo setor para a
produção de plantas aquáticas (com 12
canteiros-tanque), além do aumento do
número de canteiros.
A produção dos próximos anos será focada
nas espécies ameaçadas. Neste cenário, o
JBRJ possui potencial para assumir o papel
de incentivador e estruturador de um
programa nacional de produção de mudas
de espécies ameaçadas em hortos de outros
jardins botânicos, com metas e atribuições
diferenciadas para estas instituições em cada
região do país.

Canteiro-tanque

Hoje, o JBRJ possui 112 espécies ameaçadas cultivadas em suas coleções, entre elas:
Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná); Alcantharea glazioana (bromelia); Euterpe
edulis (palmito-juçara); Terminalia acuminata (guarajuba); Melocactus violaceus (cacto
coroa-de-frade); Cariniana ianeirensis (jequitibá-açu); Chrysophyllum imperiale (sapotiimperial); Syagrus macrocarpa (palmeira-maria-rosa) e 92 espécies de bromélias ameaçadas
que foram introduzidas no Bromeliário.
A iniciativa contribui para o alcance de uma das metas estipuladas pela Convenção da
Diversidade Biológica (CDB), que prevê um percentual de 75% da flora ameaçada do país
representada nas coleções de seus jardins botânicos, até 2020.
Produção de mudas no Horto
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Fixação de Rupícolas
Com a reforma do Complexo do Cactário, foi criado um espaço para a nova coleção de
rupícolas, composta por cerca de mil exemplares.

A recuperação plena das margens dos dois rios depende de ações de regularização fundiária
que, em 2013, tiveram significativa evolução. A Secretaria de Patrimônio da União (SPU)
deverá passar formalmente ao JBRJ, ainda em 2014, as terras que constam do seu perímetro
histórico já identificado.

Essa iniciativa foi promovida como uma medida compensatória das obras da linha 4 do
metrô do Rio de Janeiro e realizada por meio de um convênio com o Consórcio Construtor
Rio-Barra.

Essa medida resultará na reintegração de várias áreas que hoje estão ocupadas, e demandará
esforços de recuperação florestal, entre outras ações necessárias, como por exemplo, a
recomposição de solos e plantios de mata ciliar nas margens dos rios citados.

Nichos montados com uma estrutura de tela, cobertor de feltro e substrato adequado
ao plantio possibilitaram a fixação de um conjunto de moitas na pedra, em uma técnica
inovadora. O resultado foi uma experiência bem sucedida para a recuperação de áreas de
encostas rochosas.

Ações para Recuperação do
Rio dos Macacos

Entre as espécies resgatadas, três encontram-se ameaçadas de extinção: as bromélias
Alcantarea glazioana e Pticairnia albiflos e a orquídea Cattleya lobata, todas endêmicas da
cidade do Rio de Janeiro.

Conservação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Margens de Rios
Os rios dos Macacos e Iglesias são os dois principais contribuintes das águas que irrigam e
alimentam os lagos do JBRJ. Ambos são muito importantes para a complexa ecologia da área,
a sobrevivência das coleções e para a fauna local.
A conservação das margens e águas dos rios é prejudicada pela presença de edificações em
suas margens, muitas delas informais e não autorizadas.

Fixação de rupículas

Plantio de mudas

Coordenada pela Diat e pela Dipeq, a iniciativa
promoveu a execução e manutenção de
reflorestamentos com o objetivo de recuperar
parte da mata ciliar do Rio dos Macacos.
Em 2013, o projeto Pró-Florescer do Centro
de Responsabilidade Socioambiental (CRS)
do JBRJ engajou 48 novos jovens jardineiros
no plantio das espécies nativas utilizadas no
reflorestamento.
O projeto será retomado e ampliado à medida
em que as áreas previstas para a reintegração
ao Instituto forem desocupadas.

Rio dos Macacos

Ave no Rio dos Macacos
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Projeto Fauna

Banco de Sementes

O Projeto Fauna atua para amparar a fauna silvestre que habita ou transita pelo arboreto e
arredores do JBRJ, bem como para desenvolver o conhecimento sobre estas espécies.

Os bancos de sementes têm importância fundamental na conservação ex situ, pois são
considerados a forma mais segura de se resguardar o germoplasma de espécies ameaçadas,
segundo botânicos e pesquisadores de todo o mundo.

A iniciativa recebe apoio de instituições como o Ibama, que renovou a parceria com o Jardim
Botânico para a gestão da fauna, e a Clínica de Reabilitação de Animais Selvagens (CRAS),
que auxilia na recuperação e resgate dos animais.
Nesse último ano, mais de 60 animais foram resgatados de situações de risco e teve início o
processo de vasectomização dos saguis.
O Projeto Fauna também promoveu oito visitas guiadas noturnas para a observação e
estudo de animais do JBRJ, e lançou um blog que traz informações sobre suas atividades
(https://projetofauna.wordpress.com).

O Banco de Sementes do JBRJ realiza o armazenamento e o intercâmbio de sementes entre
instituições científicas nacionais - jardins botânicos, universidades, centros de pesquisa - e
congêneres.
Em 2013, foram adquiridos novos equipamentos para o Laboratório de Sementes, como
o sistema de peneiras vibratórias e o soprador de sementes, que atenderão tanto ao
desenvolvimento de pesquisa como às atividades de rotina do Banco de Sementes.

Criação de novas estufas
Em 2013, a Coordenação de Coleções Vivas (CCV) construiu duas novas
estufas no Horto Florestal. Estes espaços já abrigam as coleções de
Antúrios, Insetívoras e pequenas Aráceas, e vão receber ainda as coleções
de Samambaias e de Cactos (Rhipsalis), já no início de 2014.
A iniciativa faz parte das novas atribuições do Horto, que incluem o
abrigo de reservas técnicas de coleções temáticas da CCV, bem como a
manutenção e multiplicação das mesmas.

Fauna do JBRJ

Nova estufa
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Gestão Orientada

para Sustentabilidade

A adoção de práticas de gestão mais sustentáveis na administração pública faz parte dos
compromissos do Governo Federal e suas instituições com o legado da Rio +20.
Por orientação do Decreto no: 7.746/2012, o JBRJ elaborou, em 2013, seu primeiro Plano
de Logística Sustentável (PLS), que prevê uma série de ações, entre elas: a utilização de
materiais de consumo sustentáveis; o diagnóstico de práticas sustentáveis e a racionalização
do uso de materiais e serviços e o inventário de bens e materiais da instituição.
O PLS é composto também por outros programas estratégicos como Compras Sustentáveis,
Obras Sustentáveis e Manutenção Predial, além dos planos de Acessibilidade e Mobilidade
e de Eficiência Energética.

Pioneirismo nas Compras Compartilhadas Sustentáveis
O JBRJ se tornou referência nas iniciativas de compras compartilhadas sustentáveis e
recebeu, em 2011, o Prêmio Inovação na Gestão Pública Federal por coordenar um grupo de
dez órgãos públicos na primeira aquisição realizada nessa modalidade (na categoria material
de almoxarifado).
Em 2013, houve um aumento de 75% dos itens adquiridos nas compras compartilhadas
sustentáveis. A partir de 2014, o JBRJ vai gerenciar um grupo de seis órgãos públicos para a
primeira compra de produtos de manutenção predial.
Essas iniciativas acontecem por meio da criação de centrais de compras de produtos
ambientalmente adequados, sem aumentar os gastos públicos nas licitações.
Além de participar do grupo de órgãos públicos que realizam compras nesta modalidade,
o JBRJ também orienta outras instituições participantes por sua expertise adquirida em
processos anteriores.

Licitações com
políticas de gênero
Uma das diretrizes do JBRJ
adotadas em 2013 foi o
alinhamento das políticas
de sustentabilidade e de
gênero, promovendo assim
a participação feminina em
diversas áreas.
A licitação para contratação
de novos jardineiros, por
exemplo, já prevê o aumento
da oferta de postos de trabalho
para mulheres na prestação
deste serviço.

Avaliação de
Desempenho
Foi estabelecida no Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico
do Rio de Janeiro a Portaria nº
112/2013, que implementa o
novo sistema de avaliação de
desempenho dos servidores
do JBRJ.
Esta ferramenta gerencial
lança novos critérios e
contribui para a identificação
e melhor aproveitamento das
competências dos servidores
em prol do desenvolvimento
da instituição.
Mão de obra de jardineiros
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Participação

e Responsabilidade

Centro de Responsabilidade Socioambiental
O CRS existe há 24 anos e atende a jovens das comunidades do entorno do Jardim Botânico em
situação de risco social e econômico. Promove ainda cursos de capacitação em comunidades
e atua por meio de dois programas:
Educação e Trabalho
Principal programa do CRS, é executado em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
(Jecrim) e já acolheu e capacitou cerca de 2.900 jovens. É constituído por três projetos:
Pró-Florescer - atende a 85 jovens, entre 16 e 18 anos, das comunidades do entorno do
Jardim Botânico e outros bairros. Oferece cursos de jardinagem, aprendiz administrativo e
monitoria ambiental. Até 2013, atendeu a 615 jovens.
l Fiocruz Mata Atlântica - capacita moradores da Colônia Juliano Moreira (Taquara Jacarepaguá) para atuarem como agentes de restauração florestal.
l Projeto Comunidades Verdes - executado em parceria com a Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA), o projeto capacita moradores em técnicas de jardinagem, plantio de mudas
e reflorestamento nas comunidades pacificadas do Alemão, Fogueteiro, Formiga e Batan.
l

Adequação Ecológica do Complexo Naval Guandu do Sapê
Promove plantios de mudas nativas da Mata Atlântica e pesquisas aplicadas sobre
conservação, além de educação socioambiental para a comunidade do entorno da unidade
e jovens egressos do serviço militar. Iniciado em 2009, já atendeu a 39 pessoas e realizou o
plantio de 10 mil mudas.

O JBRJ ocupa assentos e tem representação em vários colegiados técnicos, científicos e
culturais dentro e fora do País. A instituição também participa intensamente da vida social e
pública do Rio de Janeiro por meio de parcerias e apoios institucionais.
Promove ainda, com as atividades do Serviço de Educação Ambiental e do Centro de
Responsabilidade Socioambiental (CRS), um conjunto de ações de fortalecimento da
cidadania e amparo a jovens em desvantagem econômica e risco social, além de capacitação
para o primeiro emprego.
Projeto Pró-Florescer
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Conferências e Eventos Promovidos no JBRJ
4a Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente
a
l 23 Conferência Geral do Conselho Internacional de Museus (ICOM)/Semana Fluminense
do Patrimônio
l Semana do Meio Ambiente
l Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
l Semana do Servidor Público
l Seminário do Itamaraty - Dez anos sem Sérgio Vieira de Melo
o
l 3 Seminário da A3P/JBRJ
l Seminário Metas de Aichi/JBRJ e Reserva da Biosfera
l Seminário Sustentabilidade Urbana
l Seminário “A Cidade Somos Nós”
l Fórum de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro
o
l 1 Simpósio de Responsabilidade Socioambiental
o
l 2 Encontro da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade
o
l 4 Encontro Nacional de Ilustradores Científicos
o
l 14 Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB)
o
l 6 Congresso Internacional Sustentável do CEBDS
l Palestra do secretário executivo da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), Bráulio Dias
l Visita do secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink
l Reunião sobre Políticas Climáticas - Ministério do Meio Ambiente (MMA)/PUC-RJ
l Reunião Mercosul - MMA/Representantes do Mercosul
l Reunião da Coordenação Geral de Articulação Internacional do INMETRO
l Avistar Rio/AFNatura
l Dia da Árvore - Reinauguração do contador de árvores
l Aniversário do Jardim Botânico
l Lançamento da Rede + Criança
l Festival Villa-Lobos
l Prêmio Embratel
l Prêmio Shell
l Green Rio
l

1o Simpósio de Responsabilidade Socioambiental

Dia da Árvore

ICOM

Semana de Ciência e Tecnologia

Visita do Prof. G. Prance

Rede de Mulheres Líderes pela Sustentabilidade
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Conselho de Desenvolvimento Sustentável
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Novas Iniciativas
e Perspectivas Futuras

Um dos desafios mais importantes que o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico apresenta
a seus gestores é manter os seus ativos em uma dinâmica que favoreça seu crescimento
sustentável.
A instituição possui um espaço físico de grande beleza cênica, no coração da Zona Sul da
cidade, e tem mais de 200 anos de história. Com um número crescente de visitantes, que
se aproximou da marca de 1 milhão de pessoas em 2013, o JBRJ apresenta demandas por
expansão e melhorias dos serviços que oferece.
Um olhar atento nos mostra um sítio cada vez mais asfixiado pelos problemas de uma grande
cidade, com prédios históricos antigos, muitas vezes inadequados às novas exigências de
seus usuários, seja para o lazer, cultura ou administração.

Um Jardim para Todos
Projeto que vai reavaliar o espaço físico do JBRJ para incrementar a acessibilidade e racionalizar
as necessidade de mobilidade interna. Implica em rever o uso da frota de carros elétricos
e restringir a circulação de automóveis particulares dentro das dependências do Instituto.
Jardim Virtual - Navegar para Conhecer

Trata-se de um Jardim que precisa se modernizar e alcançar maior eficiência no consumo
energético e no uso sustentável dos recursos naturais. E, sobretudo, estar atento aos sinais
de que seu espaço se torna cada vez mais plural e democrático.
Uma visitação massiva e crescente exige que o JBRJ seja constantemente revisto e adequado
às necessidades de públicos diversos. Para enfrentar tais desafios, foi criado, em 2013, o
Conselho de Desenvolvimento Sustentável do JBRJ. Sua missão é auxiliar os dirigentes do
Instituto na elaboração de um plano estratégico de mudanças que possa refletir a meta de
torná-lo o jardim botânico mais sustentável do Brasil, até 2016.
Integram esse conselho 22 membros renomados – especialistas em várias áreas do
conhecimento, com atuação que demonstra afinidade com as demandas do Instituto.
Cada um dos conselheiros presta contribuição ao Jardim Botânico identificando parceiros
e oportunidades e representando a instituição, quando isto é requerido.
Com o objetivo de alcançar a meta estabelecida, foram estruturados dez projetos
estratégicos, a maior parte deles com início em 2014:

O projeto prevê o uso de aplicativos em
equipamentos eletrônicos portáteis (tablets,
mobiles). Desta forma, o visitante poderá escolher
roteiros de visitação segundo sua preferência
e ainda aprofundar seu conhecimento sobre
determinadas áreas do JBRJ. O foco da
informação será divulgar aspectos científicos e de
interesse sobre a biodiversidade presente no JBRJ.
História do Jardim - Memória da Cidade
Tem por objetivo promover uma exposição
que conte a história do JBRJ relacionada ao
desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Faz
parte deste projeto a restauração do pavilhão do
Mestre Valentim, que possui belíssimas esculturas
de época.
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Sequestro de carbono e Emissões de CO2

Outras iniciativas:

Realização de um estudo de modelagem sobre como contabilizar as emissões de CO2
(dióxido de carbono) e neutralizá-las em uma instituição com as características do
JBRJ. Este estudo servirá de referência para os demais jardins botânicos do Brasil.

Criação do Conselho Curador do Museu do Meio Ambiente

Visita de Qualidade
O projeto prevê a reforma do Centro de Visitantes para adaptações à plataforma
virtual e a componentes de sustentabilidade (como a instalação de uma placa solar).
Inclui também a melhoria do atendimento por parte de guias, monitores e seguranças.
Conhecer para Conservar
Programa de apoio à criação de novos jardins botânicos no país e às coleções de
espécies ameaçadas de extinção identificadas pelas pesquisas do JBRJ.

O Conselho Curador foi criado com o objetivo de avaliar e
propor projetos, recomendar ações que promovam a instituição
e o cumprimento de sua missão, contribuindo assim para a
consolidação do Museu.
Formado por intelectuais atuantes nas áreas de Museologia,
História, Ciência, Sustentabilidade e Biodiversidade, o Conselho
é integrado por 15 membros.
Ouvir o público e promover a excelência dos servidores

Requalificação Ambiental de Áreas Degradadas

O JBRJ possui, desde 1994, o serviço “Fale Conosco”, que responde
às principais dúvidas dos públicos interno e externo por email.

O projeto abrange, entre outras metas, a requalificação das áreas ocupadas pelas
moradias informais por meio da recomposição das matas ciliares dos rios Macacos e
Iglesias e do Grotão (coração da mata que se interliga ao Maciço da Tijuca).

Em 2013, o Instituto computou 788 atendimentos realizados pelo
Fale Conosco e pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), que
atende ao público no local, por telefone e por formulário online.

Programa Mais com Menos

Encontros com funcionários e colaboradores

Voltado para a eficiência energética e a terceirização da frota de veículos com adoção
de critérios de sustentabilidade (aplicação do Programa de Logística Sustentável do
Governo Federal).

A partir de maio de 2013, foram realizados vários encontros entre
os dirigentes, servidores e funcionários terceirizados, propiciando
assim uma maior participação do corpo de profissionais no
planejamento e tomada de decisões dentro da instituição.

S.O.S. Arboreto
Prevê a criação de uma curadoria de alto nível das coleções vivas a fim de rever os
critérios das coleções antigas e atuais de plantas no JBRJ. A intenção é obter mais
representatividade das espécies dos biomas brasileiros no arboreto que será ampliado,
uma vez que o Instituto enfrenta a senescência (envelhecimento) das plantas antigas.
Licitações Sustentáveis
Aposta na ideia de que comprar diferente faz diferença. Na liderança de um pool de
instituições públicas, o JBRJ se propõe, com esse projeto, a ampliar as iniciativas de
compras compartilhadas sustentáveis de equipamentos e itens para almoxarifado e
manutenção predial.

A ideia principal desses encontros foi ouvir o público interno e
aumentar o engajamento do mesmo na estratégia de mudanças
que se deseja implementar.
Além dos funcionários, participaram ainda conselheiros e
patrocinadores de atividades do JBRJ, que ajudaram a ampliar a
base de opinião e a legitimidade sobre as novas iniciativas.
Outro destaque de 2013 foi a realização da Semana do Servidor,
em que foram ministradas palestras sobre transparência, ética e
excelência na administração pública.
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Visibilidade

do Jardim na Mídia

Um dos locais preferidos dos cariocas e dos
turistas, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro
obtém quantidade significativa de mídia
espontânea, tanto impressa quanto em TV,
rádio e web.
No ano de 2013, foram computadas 869
inserções sobre o JBRJ na mídia. Este número
é 130% maior do que o obtido no ano
anterior, e há potencial para um crescimento
em 2014, diante dos projetos em curso na
nova gestão.
Os principais temas abordados pelos
jornalistas em 2013 foram: os projetos de
pesquisa científica, como o lançamento
do Livro Vermelho da Flora do Brasil e do
Herbário Virtual Reflora; a exposição do
fotógrafo Sebastião Salgado no Museu do
Meio Ambiente; a reabertura do Cactário; a
situação das ocupações irregulares no Horto
- acompanhando o desenrolar das decisões
do Governo Federal a respeito do tema – e
a posse da presidente Samyra Crespo, além
dos eventos e programação dos espaços
culturais da instituição.
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Parcerias

e Patrocínios

Ao longo dos anos, o JBRJ vem aprimorando seu relacionamento com
parceiros institucionais privados e públicos. Com a nova gestão, foi
criada a área de “Patrocínios e Relacionamento”, que dialoga com os
públicos interno e externo da instituição.
Em 2013, foram conquistadas novas parcerias: a Brasil Kirin Indústria
de Bebidas S/A, a Avon, o Funbio e a Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável (FBDS).
Além desses, foram renovados apoios importantes como o da Vale, Stihl
e Tramontina. Outro destaque foi a parceria com o Ibama na instalação
do Prev-Fogo, sistema de serviços de prevenção de incêndios florestais.

Principais Parcerias com setor privado

No ano de 2013, o total de recursos financeiros do JBRJ oriundos de parcerias e patrocínios
foi de cerca de R$ 5,4 milhões. Este montante possibilitou a realização de 51 projetos de
pesquisa e 13 de restauração, manutenção, revitalização e conservação do arboreto e da
malha física do Instituto. O recurso complementa o orçamento anual do JBRJ, que é mantido
pelo Orçamento Geral da União (OGU) e que, em 2013, foi de R$ 18.368.037,00.
A revitalização de edificações, monumentos, áreas inteiras do arboreto, lagos e arruamentos
é um processo contínuo e dispendioso, pois muitas obras demandam materiais especiais
e autorizações de órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico, como o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
À semelhança de outros jardins botânicos do mundo, para ajudar neste esforço de
conservação o JBRJ conta com o suporte da Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB)
e da Fundação Flora, que recebem e administram patrocínios privados, doações e outros
tipos de ajuda financeira que complementam o orçamento do Instituto.
Além da conservação e recuperação do próprio Jardim, também são captados recursos
para as atividades de pesquisa, de laboratórios e para a manutenção da Escola Nacional de
Botânica Tropical.

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

50

51

Números

Consolidados

Coleções vivas e temáticas
Arboreto: 3.378 espécies / cerca de 9.000 espécimes
Bromeliário: 560 espécies / 3.480 espécimes
Orquidário: 840 espécies / 4.181 espécimes
Cactário: 160 espécies (número de espécimes não estimado)
Plantas medicinais: 138 espécies (número de espécimes não estimado)
Plantas insetívoras: 30 espécies (número de espécimes não estimado)
Total de espécies em coleções temáticas: 1.728
Total de espécies nas coleções vivas: 3.378

Visitação do Jardim
Parcerias com o setor público
Ibama - Prev-Fogo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – Juizado Especial Criminal (Jecrim)
9ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Órgãos de Fomento
(apoio por meio de editais e bolsas)
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Rio de Janeiro (Faperj)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

Arboreto: 737.995 visitantes
Museu do Meio Ambiente: 113.279 visitantes
SEA: 7.144 alunos
359 professores
528 participantes do Laboratório Didático
Eventos sediados (científicos, culturais e artísticos): 96.263 visitantes
Total: 955.568 visitantes

Orçamento 2013
Arrecadação: R$ 4.612,939
Recursos de patrocínios e parceiros: R$ 5.419,600,00
Orçamento JBRJ em 2013: R$ 18.368.037,00 (arrecadação e orçamento da União)
Total: R$ 23.787.637,00
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Dados de

Evolução de Receitas de Arrecadação 2011-2013

Arrecadação e Visitação
Evolução do número de visitantes 2011-2013
Arrecadação (bilheteria, acesso de visitantes, estacionamento, venda de mudas, concessão
de uso, aluguéis, Pousada do Pesquisador e outros serviços).
Dados fornecidos pela Coplan/JBRJ.

Visitantes
Ano
2011
2012
2013

Pagantes
553.461
593.125
644.841

Não Pagantes
76.800
72.373
310.727

Total
630.261
665.498
955.568

Evolução do orçamento 2011 - 2013
Demais despesas discricionárias

Ano
2011
2012
2013

Valor (R$)
12.670.640,00
16.534.277,00
18.368.037,00

% aumento sobre exercício anterior
4,56%
30,49%
11,09%
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Quem

é Quem

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

Rogério Gribel
Diretor de Pesquisa Científica do JBRJ 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.

Renato Cader
Diretor de Gestão do JBRJ de 2007 a 2011, reassumiu o cargo em 2013.
É doutor em Ambiente e Sociedade pela Universidade de Campinas
(Unicamp) e mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
do Ministério do Planejamento (MPOG), foi o idealizador do Projeto
Compras Compartilhadas Sustentáveis e um dos vencedores do 16o
Concurso Inovação na Gestão Pública Federal. É também professor da FGV
Management e atuou como gerente de Recursos Humanos da Ancine.

Neusa Tamaio
Diretora da Escola Nacional de Botânica Tropical desde 2013, é doutora e
mestre em Ciências Biológicas (Botânica) pela USP. Pesquisadora adjunta
do JBRJ, desenvolve estudos sobre anatomia vegetal e é especialista em
identificação de madeiras comerciais e em anatomia de trepadeiras e de
plantas medicinais. É também curadora da Coleção de Madeiras do JBRJ
e foi professora de Botânica da Sociedade Hebraica (São Paulo).

Alda Heizer
Chefe interina do Museu do Meio Ambiente em 2013, é doutora
em Ciências pela IG/Unicamp e mestre em Educação pela PUC/RJ.
Historiadora, desenvolve pesquisas no Museu do Meio Ambiente
sobre história de coleções em museus e jardins botânicos, viagens e
comissões científicas, entre outros temas. É também professora de
História da Botânica na Escola Nacional de Botânica Tropical.

Henrique Lins de Barros
Chefe do Museu do Meio Ambiente desde janeiro de 2014, é
doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF),
pesquisador titular desta instituição e mestre em Física Atômica
pela PUC/RJ. Foi Diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins
(MAST) de 1992 a 2000. Publicou trabalhos científicos em revistas de
circulação internacional e escreveu capítulos de livros sobre biofísica.
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Membros do Conselho de
Desenvolvimento Sustentável
Aspásia Camargo
Celina Borges Torrealba Carpi
Claudison Rodrigues de Vasconcellos
David Zylbersztajn
Eduardo de Souza Martins
Emílio Lébre La Rovere
Fábio Feldman
Israel Klabin
Izabella Teixeira
José Roberto Schettino
Marcelo Baptista Carvalho

Membros do Conselho Curador
do Museu do Meio Ambiente
Marina Freitas Gonçalves de Araújo Grossi
Neusa Tamaio
Padre Josafá Carlos de Siqueira
Renato Cader
Rogério Gribel
Samyra Crespo
Sandoval Carneiro Junior
Sérgio Besserman Vianna
Suzana Kahn Ribeiro
Vânia Lucia Chaves Somavilla
Yolanda Maria Melo Ramalho

Alda Heizer
Claudison Rodrigues
Diana Farjalla Correia Lima
Fabio Scarano
Henrique Lins de Barros
Ildeu de Castro Moreira
Luisa Rocha
Magali Romero Sá

Maria Esther Alvarez Valente
Maria Inez Turazzi
Maria Margaret Lopes
Neusa Tamaio
Renato Cader
Rogério Gribel
Samyra Crespo

