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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA NOS 209 ANOS DO JB

Este mês, o Jardim Botânico comemora 
seus 209 anos no dia 13 de junho. Uma 

data que deve ser muito festejada visto que, 
neste momento de grave crise econômica, 
destacamos o esforço da atual direção para 
que este Instituto de Pesquisa, de tamanha 
relevância na ciência nacional, conserve sua 
missão quanto ao desenvolvimento de novas 
pesquisas. Nesses tempos, as dificuldades 
se ampliam e são muitos os obstáculos para 
obtenção de recursos para a recuperação de 
áreas e de edificações desgastadas pelo uso 
e pelo tempo. 

Entretanto, o JB é também uma atração 
turística diferenciada na cidade do Rio de 
Janeiro, seja pela exibição natural de suas milhares de espécies, seja pela beleza de seu arboreto. 
É um polo de visitação para turistas brasileiros e estrangeiros, um oásis de tranquilidade e 
admiração para os cariocas. Esta característica por si só justifica a realização de uma grande 
festa para marcar esta data.

Durante o mês serão promovidas diversas atividades como passeios, trilhas guiadas, palestras, 
concertos de música, entre outros eventos. Estas iniciativas aumentam o número de visitantes 
e fidelizam os amantes do Parque.

De forma a agregar atrações culturais e artísticas a este período de comemorações, a AAJB 
inaugura uma exposição de fotografias, apresentando os melhores trabalhos apresentados no 
seu XVI Concurso de Fotografias do Jardim Botânico, tendo como temas: Cena favorita, Geometria 
e texturas e Jardim de luz. O julgamento dos trabalhos foi realizado por um júri formado pelos 
renomados fotógrafos de natureza João Quental, Lena Trindade, Príamo Melo, Zeca Guimarães e 
Gustavo Pedro. São 23 imagens que retratam a beleza e grandiosidade do JB.

O evento ocupará o espaço do segundo andar do belo prédio do Museu do Meio Ambiente entre 
13 de junho a 10 de setembro de 2017. Venha conferir!

A Diretoria

Luz da Manhã/Flavio Pereira
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JBRJ publica Index Seminum

O Jardim Botânico publicou seu Index 
Seminum 2017, plataforma que 

proporciona a distribuição e disseminação 
de espécies vegetais, de forma a garantir 
sua conservação. Por meio do Banco de 
Sementes do JBRJ, foi possível que o instituto 
disponibilizasse sua coleção científica para 
intercâmbio com outros órgãos sem fins 
lugrativos.

O Index Seminum 2017 relaciona mais 
de 200 espécies com disponibilidade de 
sementes, coletadas tanto no Arboreto como 
em logradouros públicos e unidades de 
conservação.

Com curadoria do pesquisador Antônio Carlos 
Silva de Andrade, o Banco de Sementes do JBRJ 
realiza o intercâmbio de sementes apenas com 
instituições científicas públicas nacionais, 
outros jardins botânicos, universidades, 
centros de pesquisa etc. A coleta de frutos e 
o beneficiamento das sementes é feita pelos 
coletores do Laboratório de Sementes.

O arquivo está disponível para download no 
site jbrj.gov.br/colecoes/biologicas, na aba 
Sementes.

Mata ciliar do Rio dos Macacos 
tem recuperação concluída

A recuperação da mata ciliar do entorno 
do Rio dos Macacos, no Horto, foi 

concluída, após intenso trabalho da equipe de 
Conservação da Área Verde. Foram plantadas 
mudas de 56 espécies diferentes, todas da 
Mata Atlântica, introduzidas nas margens do 
rio desde o início do projeto, em 2009. 

Gabriela Heliodoro
*bióloga

Apenas o tamanduá-mirim ocorre no 
Rio. Pesam aproximadamente 5kg, 

medindo cerca de 65cm e 55cm de cauda 
preênsil. Pelagem amarelada, densa e 
curta, com “colete” marcado em negro. 
Orelhas relativamente grandes e olhos 
miúdos. Da família Myrmecophagidae, são 
bem adaptados: a imensa língua coberta 
por saliva colante sai, ágil, da boca sem 
dentes no comprido focinho tubular 
capturando formigas, cupins e assaltando 
colméias. Para triturar o alimento tem 
moela muscular poderosa. A dieta pobre 
em energia obriga diversas adaptações 
para poupá-la, como baixa taxa metabólica, 
nível reduzido de atividades e baixa 
temperatura corporal.

Nas potentes patas dianteiras tem 4 
dedos para cavar, com garras compridas, 
afiadas, recurvas e móveis, que deixam 
pegadas características. Para defesa ficam 
de pé sobre as traseiras, desferindo golpes 
perigosos com as dianteiras, casando 
cortes profundos em embates com cães 
ou desavisados. Hábitos principalmente 
noturnos, solitários e discretos. Deslocam-
se em solo e nas árvores, escondem-se em 
buracos, ocos ou galhos altos. São vítimas 
de atropelamentos, incêndios, redução 
do habitat e caça (visando carne, couro 
e partes usadas em superstições). No 
Município do RJ é considerado Vulnerável.

Geram um filhote após cerca de 140 
dias, que é carregado nas costas da mãe 
por até um ano, aprendendo seus hábitos 
e passando de poucos gramas a mais 
de 3 quilos. É o tamanduá mais comum, 
ocorrendo desde a América Central, em 
diversos países, e em todos os biomas do 
Brasil. 

Tamanduá-mirim (T. tetradactyla)

 Bichos do Jardim Notícias

Foto por Mariana Janiszewiski
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 Floração

Tem um rapaz aí fora querendo emprego. Foi 
assim que Martha Ronchini, Coordenadora da 
Equipe de Conservação da Flora, descobriu o aus-
tríaco talentoso jardineiro Yakob, que há um ano 
chegou ao Jardim Botânico à procura de emprego. 
A vontade de ser jardineiro era grande e o jovem, 
que se formou em um curso técnico em Viena, 
logo foi trabalhar na estufa de plantas tropicais 
nos jardins do Palácio de Schönbrunn, Viena. Mas 
o desejo de conhecer o Brasil o trouxe ao Rio e ao 
Jardim Botânico.

Martha, com sua equipe, vinha estudando uma 
forma de recuperar o Roseiral do arboreto e logo 
percebeu que o rapaz tinha grandes habilidades 

para desenvolver um trabalho neste espaço do 
jardim. Assim Yakob foi contratado e indicado 
para trabalhar na revitalização do roseiral que, 
há tempos, aguarda por recuperação. 

Yakob vem tratando o solo do roseiral com bar-
ro mais composto e, tornando os berços para as 
mudas invertidos, em relação aos berços antigos, 
acredita que as novas plantas vão encontrar um 
local muito mais apropriado para se desenvolve-
rem. 

Este trabalho de recuperação do solo é funda-
mental porque, com a chuva, a terra fica muito 
umedecida ajudando a grama a competir com 
as rosas. Por isso o rapaz deixou o solo “pelado”. 
Com o solo invertido, consegue-se resolver as ad-
versidades do terreno. Yakob também tem prepa-
rado mudas e vem fazendo enxerto nas rosas que 
não vingam (foto).

Mas, para deixar o roseiral bonito e farto, é ne-
cessário plantar muitas mudas de rosas. A neces-
sidade para completar este jardim é de: 32 caixas 
de rosas híbridas (valor estimado de R$1900,00), 
22 caixas de rosas miniaturas (valor estimado de 
R$880,00) e 6 caixas de rosas arbustivas (valor 
estimado de R$360,00). 

Para o leitor que tenha interesse em apoiar este 
projeto, solicitamos se dirigir ou telefonar para a 
secretaria da AAJB (2239-9742).

Por dentro do Jardim
A revitalização do nosso Roseiral

Chá (Camellia sinensis) é o 
destaque de Maio

Chá (Camellia sinensis), da família Theaceae, é uma 
pequena árvore com 10 m de altura, com folhas 
pequenas, duras, dentadas e muito aromáticas. As 
flores são brancas, de 1,5 a 2 cm de diâmetro, com 
7 ou 8 pétalas. Era um sonho de D. João VI transfor-
mar o Brasil em um grande produtor e exportador 
de chá, tornando-se o maior fornecedor do mer-
cado europeu. Em 1812, foi iniciada, nas encostas 
do local que conhecemos hoje como Vista Chinesa, 
uma plantação de chá, por chineses trazidos de 
Macau, pelo Conde de Linhares. Foram plantados 6 
mil pés, sob a supervisão do Jardim Botânico, com 
três colheitas anuais até 1822. Fracassou em 1828. 
O grande botânico Von Martius achou detestável o 
paladar do nosso chá. Esta árvore distribui-se geo-
graficamente pela China e sudeste da Ásia.

Cecilia Beatriz da Veiga Soares
*paisagista
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JBRJ prepara atividades 
especiais até o dia 13/06

O fim do mês de maio e o começo do mês de 
junho são sempre motivo para festividades 
no Jardim. A fim de comemorar o Dia da 
Mata Atlântica, o Dia do Meio Ambiente e o 
aniversário do JBRJ, estão sendo realizadas 
atividades para o público até o dia 13/06. 
Música, trilhas, jogos e outras atividades estão 
na programação, além da entrada gratuita no 
Arboreto no dia do aniversário de 209 anos do 
JB.

Quinta, 08/06, às 14h: Trilha Histórica, 
guiada pela equipe do Centro de Visitantes.

Sexta, 09/06, às 10h: Visita guiada ao Jardim 
Sensorial, sem necessidade de inscrição.

Sábado, 10/06, no Lago Frei Leandro: 
Orquestra Filarmônica e Orquestra Popular 
Tuhu, às 10h e às 11h30, respectivamente.

Domingo, 11/06: Às 10h será realizado 
o Teatro Infantil Papa Vento, no Parque 
Infantil. Às 11h, a Orquestra Popular Tuhu se 
apresentará no Lago Frei Leandro.

Segunda, 12/06, às 13h15: Visita guiada 
ao Solar da Imperatriz. Os inscritos deverão 
se encontrar no Centro de Visitantes, de onde 
serão encaminhados ao ônibus que os levará 
ao Solar.

Terça, 13/06, Aniversário do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro: Entrada gratuita 
para todos os visitantes. Às 11h, a Orquestra 
Popular Tuhu se apresenta no Lago Frei 
Leandro. 

Também no dia 13, será aberta à visitação a 
Exposição do XVI Concurso de Fotografias do 
Jardim Botânico, no Museu do Meio Ambiente, 
em cartaz até 10/09, das 9h às 17h (às 
segundas, a partir das 12h).

 Programação

*Os interessados devem se inscrever para os 
Roteiros Botânicos, Trilhas e Visita ao Solar 
da Imperatriz no Centro de Visitantes. Para o 
Passeio Noturno, as inscrições devem ser feitas 
na AAJB. Em caso de chuva, estes passeios serão 
cancelados e as apresentações da Orquestra 
serão transferidas para o Foyer do Teatro.

Palestra de Junho na AAJB
No dia 24/06, às 10h30, vamos receber em 

nosso auditório o palestrante André Rívola 
Cvijak. Ele dará a palestra Os 4 ingredientes da 
arte, do mistério e do milagre da Vida. E o que 
não nos ensinaram sobre o 5º. 
Auditório Geraldo Jordão Pereira (Rua 
Jardim Botânico, 1008, Casa 6). Entrada 
franca. Não é necessária inscrição prévia. 
Auditório sujeito à lotação.

O adeus ao jardineiro Folha Seca
As pernas finas não aparentavam a pedalada 

diária no entorno do Jardim em sua bicicleta 
enfeitada com o escudo de São Jorge e flores. 
Orlando Pereira da Silva, o nosso conhecido 
Folha Seca, viveu até seus 94 anos cheio de 
saúde, lucidez e disposição. Assoviando, 
chegava à AAJB cedo, pronto para tomar um 
café fresco. Vez ou outra, sentava-se no sofá da 
recepção para aferir a pressão, às vezes alta. 
Folha nos deixou na semana passada, após 
uma vida dedicada ao nosso Jardim Botânico. 
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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



Observação de Aves

Atividades Físicas

Visita Guiada

Milenar arte marcial chinesa. Saúde, alegria, equilíbrio e crescimento. 
Prof: Mário Gusmão Neto

Local: Lago Frei Leandro (manhã) e Recanto das Mangueiras 
(tarde)

Passeio voltado para a observação de aves com o ornitólogo 
Henrique Rajão.

Discípulo do mestre Chen Xiao Wang e pioneiro no Tai Chi Chuan 
do estilo Chen no Brasil. Com mais de 35 anos de experiência no 
ensino do Tai Chi, o professor Estevam Ribeiro leciona, através 
desta arte de equilíbrio do corpo-mente-ambiente,  uma eco-
logia do corpo, trazendo a interação do aluno com a natureza.
Primeira aula gratuita sem compromisso.
 
Prof: José Estevam Ribeiro

Local: Lago Frei Leandro (segunda), Chafariz Central (quarta), 
Estátua Barbosa Rodrigues (quinta e sexta) e Lago da Restinga 
(sábado)

Alongamento, posturas do hatha-yoga, respiração, relaxamento 
e meditação. 
Profª: Renata Neves

Local: Recanto das Mangueiras

1x R$180,00  
2x R$190,00 
3x R$210,00  
4x R$230,00

1x R$150,00  
2x R$180,00 
3x ou mais 
R$200,00

1x R$170,00  
2x R$220,00

gratuito

segunda, 
terça, quarta, 
quinta e sexta

segunda e quarta

sexta

quinta, sexta e 
sábado

quarta

24
de Junho

de 7:30 
às 9:00

de 7:00 
às 8:30

de 7:30 
às 8:45

de 16:30 
às 18:00

de 8:00 
às 9:30

sábado 
às 8:00

Taichi-chuan | Qi Gong | Lian Gong

Yoga

terça e 
quinta

de 7:30 
às 8:45

Kung Fu | BaGua | Tong Bi | Xing Yi Artes marciais milenares da China. Força, flexibilidade, equilí-
brio e concentração. Trabalho físico e energético (CHI).
Prof.: Mestre Guofeng Li

Facebook: Kung Fu no Jardim Botânico

Local: Recanto das Mangueiras

1x R$100,00  
2x R$200,00 
3x R$300,00
4x R$400,00

terça, quarta 
e quinta

sábado

de 6:30 
às 8:30

de 7:00 
às 9:00

Taichi-chuan | Estilo Chen

de 9:15 
às 10:30
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Desenho e Aquarela
R$200,00 
por mêssábado de 14:00 

às 17:00

Exercitar o desenho. Utilização de materiais variados. De-
senvolver a aquarela. 
Profª: Maria Angélica de Sá Earp

Cursos 2017

Mensal

*A listagem completa dos Cursos pode ser obtida através do nosso site: amigosjb.org.br/cursos

** Após o pagamento da inscrição, não devolvemos o dinheiro

Arranjos Florais

R$400,00
+ R$150,00 
(material)

quarta de 14:00
 às 17:00

O curso vai abordar um pouco da história dos arranjos 
florais, os diversos materiais utilizados, apresentação dos 
vários tipos de arranjo, flores e folhagens. Aulas práticas 
onde o aluno vai aprender a fazer arranjos para ocasiões 
diversas.
Profª: Suzana Milman

02/08 a
06/09

Feng shui no paisagismo

terça e
quinta

de 14:00 
às 17:00

Estudo do Feng Shui e sua integração com o paisagismo. Es-
tudo dos Trigramas, dos cinco elementos (água, terra, fogo, 
metal, madeira), as curas do Feng Shui através das plantas 
e de sua energia, estudo do Yin e Yang, estudo dos animais 
sagrados. Busca pela harmonia e equilíbrio.
Profª: Maria Helena Aguiar

12/09 a
27/09

R$400,00

A história do homem na utilização do paisagismo. Paisa-
gismo sustentável e estudo ambiental; jardins verticais e 
telhados verdes; paisagismo indoor e em áreas semico-
bertas; criação de áreas de lazer ; plantas ornamentais 
de acordo com suas necessidades de luz e solo; estudo de 
iluminação, irrigação, materiais e revestimentos. Curso 
com aulas teóricas e práticas com visitas externas.
Profª: Flavia Nunes

Paisagismo

R$600,00
(em até 3x)
+ material

terça e
quinta

de 09:00 
às 12:00

04/07 a
24/08

Jardinagem (Implantação e manutenção de jardins)

R$400,00
+ R$70,00 
(material)

Noções de botânica sistemática e organografia. Solos, 
adubos. Árvores, arbustos, trepadeiras, grama, forração. 
Obtenção de mudas, sementeira, plantio, poda e práticas.
Profs: Guilherme Coelho e Hélio Bittencourt

terça e
quinta

de 13:30 
às 16:30

04/07 a
03/08

Criando jardins em vasos

03/07 a
06/09

R$650,00 
(em até 3x)

+ R$170
(material)

segunda e 
quarta

de 9:00 
às 12:00

História dos jardins em vasos. Estudo sobre qualidade da 
terra, adubação, pragas e doenças, profilaxia, montagem 
dos vasos, composição com as plantas, realização de peque-
nos projetos, palestras sobre irrigação, iluminação, bambu 
e substratos.
Profª: Gina Fiuza

Desenvolver práticas fotográficas que aproveitem o espaço 
visual, a fauna e a flora presentes no JBRJ: macrofotografia, 
fotografia de aves, flores, e muito mais. 
Prof: João Guilherme Quental

Fotografia

R$500,00
(em até 2x)

sábados de 09:00 
às 12:00

05/08 a 
30/09
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