FOLHA DO JARDIM
Dezembro 2017

Atenção!
Pedimos aos associados que mante-

Associação de Amigos do Jardim Botânico nham seus cadastros atualizados, com
Rua Jardim Botânico nº 1008, Casa 6 - Jardim Botânico
Rio de Janeiro – RJ CEP: 22470-180

nome, CPF, e-mail e telefone.
Enviar para socios@amigosjb.org.br
ou diretamente no tel. 2239-9742.

Editorial

NO JARDIM UM ESPAÇO ESPECIAL PARA O NATAL

T

odas as cidades têm seus endereços secretos, guardados a sete chaves, não percebidos por quem por ela passa apressado. Muitas
das vezes icam numa rua pouco conhecida ou
num cantinho inusitado Quando viajamos icamos sinceramente felizes em descobrir esses
recantos e poder compartilhá-los com nossos
amigos. Sentimo-nos, assim, um pouco mais
locais.

que de pronto nos remete a momentos de puro
enlevo. Seu interior é acolhedor e elegante.

O que lá se vende é único, desenvolvido com
esmero diria mesmo com amor Tem in inda
quantidade de produtos que remetem ao Jardim, que vão desde coleção de jóias de prata
inspiradas na loração a lápis desenhados com
seculares palmeiras. Todo ano a Loja desenvolve um calendário com fotos exclusivas e preDentre os pequenos tesouros da agenda ca- miadas que, sem errar, pode-se dizer que é um
rioca está a Loja Amigos do Jardim. Localizada dos mais bacanas do mercado.
num dos pontos mais elegantes e aprazíveis do
Rio, essa Loja está ali, na entrada do arboreto O time de vendas é atencioso e conhece detalhadamente o que ali se apresenta. Só mesmo
do JB.
visitando para entender e perceber como essa
Ela não se impõe ao visitante como um per- Loja é especial. Seus principais parceiros são
curso obrigatório, ao contrário, diria até que se artesãos de todo o Brasil, cuja relação com a
esconde dentro do Centro de Visitantes. Esta Loja está alicerçada no conceito do comércio
casa é pra lá de chique. Para se ter uma idéia, justo. Tudo de forma sustentável, respeitando
trata-se de uma das construções mais antigas o meio ambiente até na hora de levar para casa,
do Rio uma magní ica casa colonial datada de pois o plástico das embalagens é biodegradá1576 e que já foi uma Casa de Engenho, sede de vel.
Fazenda de cana de açúcar antes da criação do
Jardim de Aclimação por D. João VI. Totalmente Ah! Por último e não menos importante! Comprando lá você estará cooperando com o arbopreservada, como poucas são em nosso país.
reto, porque parte do lucro é investido em meNessa Lojinha, que de pequena nada tem, o lhorias e manutenção do parque.
visitante já se sente aconchegado desde que
entra. Por suas janelas coloniais, a vista verde Precisa mais? Então, escolha essa Loja para
punjante do arboreto transmite calma e har- presentear no Natal. Ao invés de, como semmonia quase que imediatas. O ambiente é todo pre, retornar para casa estressado e arrepenaromatizado com essências escolhidas do pro- dido, jurando que ano que vem não fará mais
prio Jardim Sensorial do arboreto. Aroma esse isso, você saírá renovado por ter comprado
que, a pedidos, já foi desenvolvido para venda presentes diferentes e por ter cooperado para
na Loja. Quase todos os sentidos são aguçados manutenção desse pequeno paraíso da nossa
quando lá entramos. Além do visual e olfativo, cidade.
também o auditivo é sutilmente estimulado
pela deliciosa trilha sonora, escolhida a dedo, e A todos vocês um Feliz Natal dos Amigos do
Jardim.
AD
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Notícias

Bichos do Jardim

Coleção de joias inspirada no
Arboreto do JBRJ é lançada na
loja Amigos do Jardim

Rendeira (Manacus manacus)

N

o último dia 7, o Centro de Visitantes
recebeu o coquetel de lançamento da nova
coleção Jardim, de Miguel Simek, à venda na
loja Amigos do Jardim.
Simek trabalha na área há 35 anos e acaba
de desenvolver sua nova coleção de joias
inspirado no Arboreto do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. O nome de cada joia foi dado
com a ajuda da paisagista Cecilia Beatriz da
Veiga Soares.
- Estive diversas vezes passeando pelo
Jardim, observando e fotografando as plantas
e as lores Todos os modelos da coleção são
releituras e interpretações dessas plantas e
lores observando as limitações técnicas para
a execução das joias - explica.
As peças piloto são feitas à mão, seja no
metal ou em pequenas esculturas de cera.
Em seguida, são feitos moldes de borracha
e inalmente as peças são fundidas Todas
as joias são de prata. Na sequência é dado o
acabamento, as pedras são cravadas e, no caso
dos modelos dourados, é feita a eletrólise de
Ouro k e por im é dado o polimento
- Em alguns modelos acrescentamos pedras
para tentar simular as cores da natureza, a
saber: topázio citrino, esmeralda, granada,
quartzo verde, ametista, água marinha e
pérolas, entre outras.

Foto por João Quental

A

rendeira, apesar de ser muito comum
nas baixadas quentes do Rio de Janeiro,
é espécie pouco frequente no Jardim
Botânico. Pode ser observada tanto na mata
e borda de mata quanto no arboreto. Ocupa
preferencialmente os estratos mais baixos
da vegetação. Alimenta-se de frutos, que
engole inteiros, o que faz com que seja uma
importante dispersora de sementes. Pode
se reproduzir no Jardim. Os indivíduos
verdes (fêmeas e jovens) são mais comuns
de se ver no interior do parque do que
os machos adultos, de plumagem preta e
branca e pernas alaranjadas. Os machos
selecionam “palcos” ou “arenas” junto
ao solo da mata que utilizam a im de se
exibir para as fêmeas. Durante essa dança
de exibição pré-nupcial, os machos fazem
estalos com as asas que lembram os sons
produzidos durante a confecção das rendas
de bilro, daí o nome popular de rendeira.
Essas danças de exibição dos machos
podem ser observadas em outras espécies
da mesma família (Pipridae), como o
tangará-dançarino (Chiroxiphia caudata). A
rendeira tem ampla distribuição geográ ica
ocorrendo desde a América Central até o
sul do Brasil.
H
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Floração
Jambeiro branco (Syzygium aureum) é o destaque de Novembro/Dezembro
Próximo dos prédios da Pesquisa, um jambeiro
branco está fruti icando Família Myrtaceae. Distribuição geográ ica Sudeste Asiático Indonésia
Malásia e Filipinas. Árvore pequena de 5 a 10 m de
altura, bem menor do que o conhecido jambeiro
vermelho. É muito ornamental pelo belo contraste
verde escuro das suas folhas grandes com a penca
dos frutos brancos e brilhantes. Os frutos são em
forma de pera de 5 a 6 cm de comprimento, de cor
branco translúcida textura irme e crocante de sabor aromático e adocicado. São consumidos ao natural e utilizados no preparo de bebidas, compotas
e geleias. Na medicina tradicional é indicado como
antibiótico.
Foto por João Quental
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Por dentro do Jardim
EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO NOVO CANTEIRO DE RESTINGA

Foto por Ligia Lopes

No mês passado, fomos presenteados com a revitalização
do canteiro de restinga do JBRJ.
Aproveitando o gancho, este mês
entrevistamos o grupo de biólogos responsáveis pelo projeto, os
pesquisadores do JBRJ Cyl Farney,
Antonio Carlos de Andrade e Viviane Kruel, e Amanda Carvalho,
Doutora em Biologia que foi contratada especi icamente para este
projeto.
A fase inicial da execução do
projeto se deu a partir de junho
de 2015 e compreendeu a remoção de espécies exóticas à área de
restinga.
Algumas espécies trazidas de
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expedições em campo, conforme
previsto no escopo do projeto,
icaram por um tempo na Casa
de Vegetação para aclimatação.
As plantas de restinga requerem
água e sol. Segundo Antonio, esta
estufa funcionou para a Equipe do Laboratório de Sementes
como espaço para que as plantas
fossem adaptadas para o trabalho
itossanitário que o projeto demandou.
- Não é imediatamente que tudo
ica lindo pois as plantas têm tempos de adaptação diferentes - disse Amanda.
O desenvolvimento das atividades envolveu pesquisadores
de diversos setores do JBRJ que
possuem expertise neste tipo
de vegetação, isso porque as intervenções necessárias tinham
características diferentes. Segundo o grupo, a doação de tempo e
conhecimento de áreas distintas
foi um dos motivos que izeram
o prazo de inalização do projeto ser estendido, porque eram
muitas pessoas envolvidas, entre
jardineiros, coordenadores de
áreas etc. O projeto foi resultado
de uma enorme interação entre
arboreto e pesquisa.

A arquiteta, paisagista e bióloga
Heloisa Dantas fez todo o projeto
paisagístico dos canteiros para
que eles icassem da forma que
estão hoje. O desenho do plantio
planejado pela paisagista considerou plantas arbustivas, que
deixam o ambiente mais aberto,
e as espécies existentes de restinga, de forma que o resultado
inal compreendesse a interligação das plantas em harmonia na
nova área. Todas as plantas estão
identi icadas
Para abrigar as plantas de restinga foi trazida areia branca para
o arboreto do JB. Um fato inédito,
segundo Cyl, que valorizou muito
o paisagismo da nova área que
ainda possui um caminho de cinco entradas, traçado para que o
público possa circular por dentro
e entre plantas.
- Mas as pessoas precisam entender que o espaço é um arboreto de coleção cientí ica com
plantas do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É preciso haver respeito e
educação. Não se deve caminhar
pisoteando as plantas, arrancando placas - destaca o pesquisador.
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Programação

Exposição de pinturas a óleo no
Auditório Geraldo Jordão Pereira

Palestra na AAJB

Foto por Vidalmo Marcos Ferreira de Souza
Foto por Ligia Lopes

Até o dia 7/01, o visitante pode visitar a exposição de pinturas a óleo Botânicos Jardins,
de Claude Ganiage. São 22 telas que confrontam as naturezas do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro e do Jardin des Plantes, de Paris.
Para a elaboração dos quadros, o artista plástico desenvolveu uma técnica chamada de
“aquário virtual”, onde mistura métodos tradicionais com tecnologia contemporânea. As
paisagens são fotografadas, tratadas no computador e, a partir daí, a obra vai surgindo
através da sobreposição de pinceladas de tinta
artesanal.
A visitação vai até o dia 7/01. Às segundasfeiras das 12h às 17h, de terça a sexta das
9h às 17h, sábados e domingos das 9h às
h Auditório Geraldo Jordão Pereira Rua
Jardim Botânico, 1008, Casa 6). Entrada
franca.

Venha observar as aves do
Jardim Botânico
Todo mês, um sábado é dedicado ao já
conhecido passeio de observação de aves,
guiado pelo ornitólogo Henrique Rajão. Em
dezembro o encontro será no dia 16/12.
O ponto de encontro é em frente ao
Cactário, às 8h. É recomendado o uso de
binóculos.
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No último dia 25/11 recebemos em nosso
auditório Eline Martins, coordenadora técnica
do Centro Nacional de Conservação da Flora
(CNCFlora), e Lucas Chiabi, fundador da
empresa Ciclo Orgânico. Eles deram a palestra
Nem luxo nem lixo: por um mundo com menos
desperdício, que foi sucesso de público.
Auditório Geraldo Jordão Pereira Rua
Jardim Botânico, 1008, Casa 6). Entrada
franca. Não é necessária inscrição prévia.
Auditório sujeito à lotação.

Domingo no Jardim
Aos domingos, o Jardim Botânico tem
apresentado programações especiais para
toda a família. No próximo dia 17/12, às 10h,
o encontro marcado é no parquinho infantil,
com o teatro Papa Vento fazendo a alegria da
criançada com a história Totó salva o Natal.
Dois monstrinhos levados decidem roubar
todas as árvores de Natal da vizinhança já
que assim, ganharão todos os presentes do
Papai Noel. Graças ao cachorrinho Totó - com
a ajuda das crianças - o Natal será salvo!
Às 11h, teremos a atração musical Os
Pequenos Mozart e Amadeus, que irão se
apresentar em frente ao busto de D. João VI.
Os eventos são gratuitos, tendo somente
que pagar o ingresso do Arboreto.
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Sugestões da Loja Amigos do Jardim para este Natal

N

atal é sempre época de confraternizar e
estar próximo das pessoas que nos são
queridas.
Na loja Amigos do Jardim, você encontra
diversas opções de lembranças especiais para
dar de presente na data.
Com o novo ano se aproximando, que tal dar
àquele amigo que gosta de se planejar um
calendário ou uma agenda 2018?

R

O vestuário adulto está bem variado.
Chegaram novas cores das camisas de tecido
lamê femininas e masculinas além das
camisetas feitas com ibra de bambu que
são ótimas para o verão porque se adaptam à
temperatura do corpo.

Para quem gosta de decoração, as cerâmicas
Ibicoió dão um charme a mais na mesa posta. Os
copinhos, moldados com um apoio estratégico
para os dedos, são ótimos para servir caldinho
de feijão, por exemplo.

Chaveiros são mimos que nunca saem de
moda e é legal dar para àquele familiar que
veio passar a data só com mala de mão. De
um lado, a árvore frondosa, do outro, seus
caules e raízes aparentes, de modo que não há
exatamente uma frente ou verso especí icos

R

R
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Lenços estão em alta na estação. Usados
amarrados em alças de bolsas, especialmente
nas de palha dão um ar so isticado na peça
Temos estampas super tropicais, inspiradas
na lora do arboreto São feitos com tecido de
ibra de garrafa pet e cetim

Uma boa sugestão de leitura é o livro Plantas
do Jardim. Com textos de Simone Intrator,
pesquisa de Nara Vasconcellos, ilustrações de
Daniela James e fotogra ias de Lena Trindade
a leitura é luida e o livro é um delicioso e
cuidadoso passeio pelo Jardim Botânico.

R
R

Nossas coleções de joias em prata combinam
com todos os estilos, são anéis e brincos
pequenos, grandes, com pedras ou sem, em
prata ou banhados a Ouro 18k.

A sessão infantil tem muita variedade! Temos
roupinhas infantis de 1 a 10 anos, brinquedos
como apitos e fantoches, livros que estimulam
não somente a leitura como o cuidado com o
meio ambiente, bichos de pelúcia e bonecos
de pano.

R

A loja Amigos do Jardim ica no Centro
de Visitantes entrada pela Rua Jardim
Botânico nº 1008) e funciona às segundas
de 12h às 17h30 e de terça à domingo de
9h às 17h30.

Perguntas Sugestões
Sua opinião é importante!
Jornalista Ligia Lopes
contato@amigosjb.org.br
+55 21 2239-9742 | +55 21 2259-5026
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Atividades Físicas
Taichi-chuan | Estilo Chen
segunda,
terça, quarta,
quinta e sexta

de 7:30
às 9:00

1x R$180,00

terça e
quinta

de 16:30
às 18:00

3x R$210,00

2x R$190,00
4x R$230,00

Taichi-chuan | Qi Gong | Lian Gong

segunda e quarta
quinta, sexta e
sábado

Milenar arte marcial chinesa. Saúde, alegria, equilíbrio e crescimento.
Prof: Mário Gusmão Neto
Local: Lago Frei Leandro (manhã) e Recanto das Mangueiras
(tarde)

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 ecologia do corpo, trazendo a interação do aluno com a natureza.
Primeira aula gratuita sem compromisso.

de 7:00
às 8:30

1x R$150,00

de 8:00
às 9:30

3x ou mais

Prof: José Estevam Ribeiro

R$200,00

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

2x R$180,00

Kung Fu | BaGua | Tong Bi | Xing Yi
terça, quarta
e quinta

de 6:30
às 8:30

1x R$100,00
2x R$200,00

Artes marciais milenares da China Força lexibilidade equilíbrio e concentração Trabalho ísico e energético CHI
Prof.: Mestre Guofeng Li

sábado

de 7:00
às 9:00

3x R$300,00

Facebook: Kung Fu no Jardim Botânico

4x R$400,00

Local: Recanto das Mangueiras

Yoga
quarta

de 7:30
às 8:45
1x R$170,00

sexta

de 7:30
às 8:45
de 9:15
às 10:30

2x R$220,00

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

Visita Guiada
Observação de Aves
16 de
Dezembro
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sábado
às 8:00

gratuito

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

Cursos 2017

Desenho e Aquarela
Mensal

sábado

R$200,00
por mês

de 14:00
às 17:00

Exercitar o desenho. Utilização de materiais variados. Desenvolver a aquarela.
Professora: Maria Angélica de Sá Earp

Projetos Paisagísticos
22, 24,
segunda e
29 e 31/01
quarta

R$400,00
+ material

de 10:00
às 17:00

Execução de todas as etapas de um projeto. Estudos preliminares do orçamento a elaboração grá ica do projeto executivo, com detalhes tais como: curvas de nível, vistas, cortes e
perspectivas.
Professora: Daniele Ruas

Alimentação Viva
terça

23/01 a
03/04

de 18:00
às 20:00

R$400,00
+ R$250,00
(material)

O curso vai explorar a expressão artística que existe em
cada um, já que existe uma gama de cores nos alimentos,
e podemos transformá-los em várias formas, texturas, aromas e sabores. A idéia é repensarmos o que é alimento. Nas
aulas aprenderemos em conjunto como germinar, cultivar
brotos e criar receitas dentro do conceito Vital de forma divertida e consciente.
Profs: Jonas Brandão (ecochef) e Júlio Pitanguy (paisagista)

Criando jardins em vasos
19/02 a
09/05

segunda e
quarta

de 09:00
às 12:00

R$650,00
(em até 3x)
+ R$ 170,00
(material)

Agroecologia: Horta Orgânica
19/02 a
07/03

segunda e
quarta

de 14:00
às 17:00

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

Paisagismo
06/03 a
15/05

terça e
quinta

de 09:00
às 12:00

R$650,00
+ material

História dos jardins em vasos. Estudo sobre qualidade da
terra adubação pragas e doenças pro ilaxia montagem dos
vasos, composição com as plantas, realização de pequenos
projetos, palestras sobre irrigação, iluminação, bambu e
substratos.
Professora: Gina Fiuza
Bases históricas da agroecologia e da agricultura orgânica.
Manejo dos agro-sistemas; produtos de origem animal e vegetal; comercialização e consumo de alimentos orgânicos.
Professor: Fábio Ramos (Agrosuisse Ltda.)
A história do homem na utilização do paisagismo. Paisagismo sustentável e estudo ambiental; jardins verticais e telhados verdes; paisagismo indoor e em áreas semicobertas;
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.
Professora: Flávia Nunes

Jardinagem
06/03 a
05/04

terça e
quinta

de 13:30
às 16:30

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

Implantação e manutenção de jardins. Noções de botânica
sistemática e organogra ia Solos adubos Árvores arbustos
trepadeiras, grama, forração. Obtenção de mudas, sementeira, plantio, poda + práticas.
Professores: Guilherme Coelho e Helio Bittencourt

*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
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