
O Jardim Botânico é mesmo inspirador. Desde 
que foi criado, quantas matérias e editoriais já 

foram dedicados à sua beleza e elementos arquitetô-
nicos na imprensa e aqui, no nosso jornal! 

Mas na pressa dos dias de hoje, o visitante às vezes 
pode não reparar em verdadeiras pérolas um pouco 
mais escondidas que o Jardim preserva para olhos 
mais atentos.

Estamos falando da Região Amazônica, um dos 
mais importantes acervos vivos da Instituição.

Vamos voltar um pouco na história

No final do século XIX, sob o comando 
do diretor João Barbosa Rodrigues, teve início no ar-
boreto a coleção de espécies provenientes da Ama-
zônia. Com a experiência acumulada na direção do 
Museu Botânico da Amazônia, Barbosa Rodrigues 
realizou esse plantio pioneiro e hoje a coleção já 
conta com 1100 plantas, representando um dos bio-
mas mais importantes do planeta.

Esse trecho do Jardim é mágico.
Podemos sentir a densa vegetação da floresta com 

suas árvores monumentais como Cupuaçu, Açaí, Se-
ringueira, Babaçu, Cacaueiro, entre outras. Sua for-
ração é completamente diversa do restante do arbo-
reto, muito mais robusta, vigorosa e adensada.
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Você conhece a Amazônia que há no Jardim Botânico?

Infelizmente, a ação do tempo e das enchentes 
interferiu impiedosamente nessa área, descaracte-
rizando-a. Ao longo dos anos, o Lago do Pescador 
foi assoreado com resíduos orgânicos e sedimentos 
arenosos trazidos pelas chuvas. 

Impossível assistir a isso tudo de braços cruzados.
Com o apoio da ANA - Agência Nacional de Águas, 

em março desse ano iniciamos as obras de revitali-
zação e restauro dessa área, incluindo o lago, a está-
tua e a cabana do pescador. 

E o trabalho continua. A dragagem vai aumentar a 
profundidade do lago para o melhor cultivo das Vi-
tórias-Régias, espécie típica da Amazônia. A cabana 
está sendo restaurada com os materiais originais da 
época em que foi construída. Utensílios típicos ribei-
rinhos da Amazônia poderão ser admirados. Além 
disso, a construção de passarelas vai permitir aos 
visitantes observarem de perto as plantas e se senti-
rem fazendo parte desse micro bioma. 

Que presente melhor o Jardim Botânico poderia 
dar ao visitante? A previsão de entrega é para o mês 
de agosto. Buscando, assim, reconstruir a Região 
Amazônica e oferecer uma visitação com mais qua-
lidade e conhecimento do espaço dentro deste patri-
mônio histórico, cultural e científico que é o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro.

1

 Editorial

Ao passear pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o 
visitante é tomado por sentimentos de tranquilidade, 
bem-estar, descanso e contemplação. A paisagem 
humanizada desperta emoções agradáveis, oferece 
oportunidade para observar plantas e amimais (...) e 
ouvir o murmúrio das águas que descem da montanha, 
suavemente encaminhadas por canais e cascatas 
construídos para melhor aproveitamento do terreno. 

Conciliar o Útil ao Agradável e Fazer Ciência: Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro – 1808 a 1860 – Begonha Bediaga

“ ”

A Diretoria

Foto de Ana Huara
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Atualização da base de dados
Informar CPF é imprescindível para a 
impressão do boleto do associado

A AAJB está atualizando os cadastros de todos 
os seus sócios com informações como CPF, 

número de telefone e celular, endereço completo 
e e-mail atualizados.
Dentre estes dados, é essencial, por exigência 
bancária, que seja informado o CPF do titular. 
Só com esta informação o boleto poderá ser 
impresso.
A atualização pode ser feita presencialmente na 
sede da AAJB, por e-mail ou por telefone. Se o seu 
cadastro está em dia conosco, desconsidere.

Rua Jardim Botânico, 1008, Casa 6.
socios@amigosjb.org.br | 21 2239-9742

Maio chuvoso impede floração

As chuvas que caíram em maio não só 
impediram a caminhada mensal da floração - 

por conta dos solos elameados é perigoso fazer o 
passeio - como também fez com que as flores não 
vingassem. Segundo a paisagista Cecilia Beatriz, 
chuvas intensas, constantes e ventos muito fortes 
prejudicam e destroem a floração. 

Cecilia, por sinal, comemorou seu aniversário no 
último dia 21, viva! Achamos justa a homenagem 
à ela como nossa flor destaque do mês. Saúde, 
paz, felicidades!

Instagram da AAJB

Nós estamos também no instagram (o nome 
de usuário é @amigosjb). Para ficar sempre 

por dentro do que acontece por lá, basta seguir 
e clicar ali nos três pontinhos do canto superior 
direito de qualquer foto do feed para ativar as 
notificações de publicação. Assim, você é avisado 
sempre que tiver foto nova. 

Projeto dará acesso às  
informações das coleções de 
Richard Spruce

Há mais de 150 anos, as informações coletadas 
pelo botânico inglês Richard Spruce (1817-

1993), estão guardadas no Reino Unido. 
São informações e conhecimento adquiridos 
durante suas expedições entre 1849 e 1864, 
quando viajou da nascente do Rio Amaonas, nos 
Andes, até sua foz, na costa do Brasil.
Agora, instituições brasileiras e britânicas 
estão se unindo no projeto O valor das coleções 
bioculturais no Brasil: integrando diversas bases 
de dados, que vai reunir, sistematizar e dar acesso 
a imagens e dados das coleções de Spruce, através 
do Herbário Virtual Reflora (reflora.jbrj.gov.br).

2

 Notícias

Patrocínios

Foto de Claudio Nicolleti
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Comemorações prorrogadas

Aniversário do JB e Dia do Meio Ambiente 
terão programação para toda a família

As comemorações da Semana do Meio Ambiente 
e do aniversário de 208 anos do JBRJ foram 

prorrogadas. Ao invés de começarem no dia 1º, 
terão início no dia 5 de junho, se estendendo até o 
dia 13, com atividades para todas as idades.
 Entre elas está a já conhecida Trilha das Espécies 
Ameaçadas, guiada pela equipe do Núcleo de 
Educação Ambiental (ainda sem data definida), 
o desfile em comemoração ao encerramento da 
primeira fase do projeto Recicla Biju (10/06) e o 
bolo de aniversário parabenizando o Jardim pelo 
208º aniversário (13/06).

Nova portaria para benefícios de 
gratuidade e meia-entrada 

Desde final de maio foram alterados os 
benefícios de gratuidade e meia-entrada para 

ingressar no Jardim Botânico. Isso não reflete 
uma vontade nossa, mas sim o cumprimento de 
uma lei estadual.
Assim que o Jardim Botânico foi notificado 
pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela 
Assembleia Legislativa por não estar cumprindo 
a lei estadual, precisou, em caráter de urgência, 
criar uma portaria para se adequar à legislação. 
A Portaria estabelece que são isentos de cobrança 
menores de 5 anos de idade, sócios da Associação 
de Amigos do Jardim Botânico, com anuidade 
em dia, entre outros grupos específicos como 
deficientes acompanhados. Por lei, também são 
beneficiados, com meia entrada, pessoas acima de 
60 anos, estudantes regularmente matriculados, 
deficientes e outros casos especiais mencionados. 
Todos os demais visitantes pagam ingresso 
integral.
Mas o importante é que venham todos, de 
qualquer idade. O Jardim Botânico faz questão de 
receber seus visitantes de braços abertos. Com 
flores, ar puro e o melhor que a natureza criou.

Saiba mais em: 
jbrj.gov.br/visitacao/horarioeingresso.

O nome louva-a-deus vem da característica pose 
de descanso deles, quando juntam as pernas 

dianteiras parecendo estar rezando. Na região Nor-
te são chamados de põe-mesa, pois quando pou-
sam, parecem estar esticando uma toalha de mesa. 

Os louva-a-deus são insetos muito populares na 
Europa e Estados Unidos como animais de estima-
ção. Apesar de parecer estranho, quando se conhe-
ce esses bichos percebe-se o quão carismáticos eles 
podem ser. Os mais conhecidos são os verdes, mas 
possuem uma grande variedade de formas e cores, 
mimetizando flores, folhas secas, galhos, musgos, 
troncos e até pedras. O movimento suave e a ca-
pacidade de girar a cabeça tornam eles ainda mais 
especiais entre os insetos. Para completar, são ino-
fensivos ao ser humano, então se vir um deles em 
seu jardim, não se assuste! Fotografe e mande a foto 
para fauna@jbrj.gov.br. Ajudam também a contro-
lar pragas, pois se alimentam basicamente de outros 
insetos.  São característicos pelas pernas dianteiras 
raptoriais (em forma de garras), que usam para 
capturar suas presas. As maiores espécies chegam 
ao tamanho de uma palma da mão, mas há outras 
bem pequenas. Somente os machos adultos voam.

Olhares atentos pelo arboreto podem revelar uma 
grande diversidade de louva-a-deus, principalmen-
te embaixo de folhas e nos troncos. O Brasil possui 
mais de 270 espécies diferentes, habitando todo o 
país, inclusive podendo ser encontrados em cidades 
grandes. O Projeto Mantis, junto ao Laboratório de 
Fitossanidade, iniciou um estudo das espécies que 
habitam o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Esse 
esforço conjunto visa contribuir com o pouco co-
nhecimento que se tem dessas espécies em nosso 
país. 

Foto por Leonardo Moutinho Lanna

Louva-a-deus

Leonardo Moutinho Lanna*
*é estudante de Biologia da UniRio e co-criador do Projeto Mantis

 Bichos do Jardim
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V COINE Brasil será no JBRJ

Nos dias 17 e 18/06, o Espaço Tom Jobim 
recebe o V Congresso Internacional de 

Nutrição Especializada & Expo sem Glúten. Um 
dos objetivos do evento é disseminar o conceito e 
as descobertas científicas relativas às desordens 
relacionadas ao glúten e às alergias alimentares.

Terão palestras científicas para nutricionistas, 
estudantes e profissionais das áreas de saúde, 
workshops para aprender a fazer pratos saudáveis 
sem glúten, lactose e outros alergênicos.

Para se inscrever no Congresso,  acesse 
o site coinebrasil.com e clique em 
inscrição|congresso. Para ver o calendário 
completo com a programação dos workshops, 
clique em inscrição|workshop.

Além disso, o evento conta com o lançamento 
e a degustação de produtos especiais na Expo 
sem Glúten, aberta ao público, onde serão 
apresentados - com direito à degustação - novos 
produtos hipoalergênicos e sem glúten existentes 
no mercado, apresentados por seus fabricantes e 
distribuidores.

Nessa exposição serão realizadas diversas como 
rodas de conversa com nutricionistas. A visitação 
será das 9h às 18h (com entrada até às 17h). O 
credenciamento é gratuito e feito pelo site até o 
dia 05/06. Após o dia 5, o credenciamento será 
realizado no local, das 9h às 17h, sob o custo de 
R$ 10,00.

Palestra de Julho na AAJB

No dia 23/07, vamos receber o fotógrafo João 
Quental para dar uma palestra na AAJB. Ele, 
que já é conhecido pelas belíssimas fotos feitas 
nas florações mensais, irá falar sobre como foi 
fotografar no Butão, um lugar ao mesmo tempo 
místico e com uma natureza exuberante, com mais 
de 80% de suas florestas preservadas. 

Auditório Geraldo Jordão Pereira. Rua Jardim 
Botânico, 1008, Casa 6. Entrada franca.

Fotos por João Quental

XVI Concurso de Fotografia do 
Jardim Botânico 

O concurso de 2016 vem em versão diferente. 
Serão cinco categorias, criadas para você ad-

mirar o ambiente do arboreto e se divertir à pro-
cura daquela foto. São elas: Geometria e textura 
no Jardim, Um Jardim de luz, Cena favorita, O 
Jardim em preto e branco e Aves do Jardim, esta 
para eleição por voto popular.

O concurso acontece no segundo semestre deste 
ano. Na sua próxima visita ao JB não deixe de le-
var sua câmera. Não perca uma boa oportunidade.
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Perguntas | Sugestões
Sua opinião é importante!

Jornalista Ligia Lopes
contato@amigosjb.org.br 

+55 21 2239-9742     |    +55 21 2259-5026

Reprodução/Facebook


