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Entre palmeiras e mangueiras, nossas Festas

Nesses tempos de presentear, aproveite para 
visitar a Loja Amigos do Jardim localizada no 
Centro de Visitantes. Nossa loja apresenta vá-
rias opções que vão desde bijuterias de prata 
inspiradas nas plantas do Jardim até itens de 
papelaria. Tem uma sessão infantil, outra de 
camisetas e belos lenços com estamparia ex-
clusiva. Temos o orgulho de contar com uma 
seleção especial de livros. Variam entre os 
temas: flores, aves, jardinagem, Rio de Janei-
ro. Este ano, nosso tradicional Calendário do 
Jardim Botânico apresenta belas imagens da 
Floração, uma boa dica de presente já que o 
calendário é um dos mais bonitos do merca-
do. Atendendo a pedidos, voltamos a oferecer 
reproduções de ilustrações botânicas da ar-
tista Malena Barreto. 

Os Associados têm 10% de desconto na Loja 
Amigos do Jardim e parte do lucro da loja é 
revertida para manutenção do arboreto do 
JB. 

Agradecemos aos Associados a confiança re-
cebida no ano que termina, que muito nos 
ajuda a desenvolver atividades de apoio ao 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Apesar do Jardim Botânico não dispor de es-
pécies típicas da ambientação tradicional de 
Natal, há magia em muitos locais, às vezes 
não explorados por seus visitantes. No lugar 
de pinheiros, nossas belas palmeiras reme-
tem a um Natal tropical.

Nesta época do ano em que, junto com a agita-
ção das festas, vivemos um período de refle-
xão, o JB oferece oportunidades únicas para 
aproveitar este momento. Um dos principais 
pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, 
é um lugar inspirador!

Nosso parque abriga canteiros notáveis, re-
cantos secretos muitas vezes não percebidos 
pelos que caminham rapidamente. Desco-
bri-los é uma delícia. Nesse momento, fica-
mos felizes com as surpresas que o traçado 
do arboreto nos apresenta.

Passear pelas aleias das mangueiras e do pau 
mulato, visitar a região de plantas da Amazô-
nia ou percorrer o caminho da Mata Atlânti-
ca permite encontrar recantos diferenciados, 
proporcionando paz e deslumbramento.

A Diretoria

Foto por Ana Giglio

Foto por Ana Giglio
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Livro Restinga do Massambaba 
é lançado no Museu do Meio 
Ambiente com debate sobre a 
região

O  livro “Restinga de Massambaba – Vegetação, 
Flora, Propagação e Usos” foi lançado no 
último dia 6, no Museu do Meio Ambiente. 
Precedido por um debate com professores 
e pesquisadores que colaboraram com a 
publicação, a plateia ouviu sobre cores, 
formas e rochas das diferentes formações 
vegetais da Restinga de Massambaba, 
localizada na Região dos Lagos. O livro 
apresenta folhas, flores, frutos, sementes e 
plântulas de 89 espécies nativas, uma espécie 
invasora/exótica (Casuarina equisetifolia), 
mapas e sínteses das formações vegetais. 
Parte das plantas listadas podem ser 
apreciadas no Canteiro de Restinga do JBRJ 
e estão sinalizadas no livro, além de estarem 
documentadas no Herbário do JB (RB). Ele é o 
resultado de quase duas décadas de estudos 
ecológicos e etnobotânicos realizados pelos 
pesquisadores do Instituto de Pesquisas JBRJ 
e que fazem parte do Grupo de Pesquisas do 
CNPq. Ele será distribuído por Bibliotecas para 
ser utilizado pela comunidade científica que 
estuda a vegetação litorânea, órgãos de gestão 
e monitoramento ambiental e instituições 
de ensino do estado.  Sua publicação teve o 
apoio financeiro, generosidade e confiança 
da Família Aranha, Conselheira da AAJB.

Exposição “Criativos por 
Tradição” vai até 31/01

A exposição Criativos Por Tradição, uma das 
atrações do Festival ArteSol, vai até o dia 
31/01 com mais de 300 peças de artesanato 
tradicional e arte popular divididas em salas 
temáticas no Museu do Meio Ambiente, com 

 Notícias

Foto por AsCom 

trilha sonora autoral, vídeos, textos e fotos 
que proporcionam uma verdadeira viagem 
pelas referências artísticas do interior do 
Brasil. É impossível não se emocionar com a 
riqueza das nossas cores, formas e essências 
materializadas em objetos que nascem pelas 
mãos de brasileiras e brasileiros. Ela apresenta 
um apanhado do artesanato nacional que é 
feito há muitos anos e evidencia nossas três 
ascendências: africana, nativa e europeia. 
Não deixe de visitar.

De terça a domingo, das 10h às 18h. 
Museu do Meio Ambiente. 
Entrada gratuita.

Fotos por ArteSol

2



AAJB · Folha do Jardim  Dezembro, 2018

 Floração

Ora-pro-nobis (Pereskia grandiflora) é o destaque de Novembro/Dezembro

Na entrada do Cactário há um grande exemplar de 
ora-pro-nobis iniciando a floração. As folhas grandes, 
ovais e brilhantes são comestíveis. A densa inflores-
cência se desenvolve nas extremidades dos caules 
com 10 a 15 flores, às vezes com até 30, apresentando 
delicados buquês cor-de-rosa. Os frutos têm o forma-
to de uma pequena pera e muitas vezes de sua ponta 
surge uma nova flor no ano seguinte. É aconselhável 
para sebes ou cercas vivas, pois serve como proteção 
graças aos seus espinhos. No Brasil, há registros de re-
ceitas preparadas com ela desde a época do ciclo do 
ouro, quando serviu para a fome dos escravos e seus 
descendentes alforriados. Em Minas Gerais, até hoje é 
uma iguaria muito apreciada.

                                 Cecilia Beatriz da Veiga Soares
paisagista

Atrás do Bromeliário e num espaço de 200m2 
foi inaugurado, no último dia 12, o Espaço 
de Meditação do JBRJ. Estavam presentes o 
Presidente do Jardim, Sergio Besserman, que 
proferiu algumas palavras na abertura da 
cerimônia, e a Diretora Lídia Valles. Alguns 
destaques como Camila Tani, filha do prof. 
Klebér Tani da Meditação Transcendental, 
Neusa Tamaio,  instrutora de Mindfulness e 
Salvio Guimarães, um dos diretores do centro 
Nyingma de Budismo Tibetano e  instrutor de 
meditação e ensinamentos budistas, também 
passaram belas mensagens de estímulo para 
a prática da meditação. Os visitantes podem 
fazer meditação nesta área única, onde é 
permitido sentar ou deitar no chão, colocar 
canga ou mat (tapete de ioga). Embora o 
espaço não seja exclusivo para a meditação, 
é preciso manter o silêncio para favorecer a 
prática dos que lá estão. Para usá-lo não há 
reserva nem credenciamento de alunos e/ou 
professores e todas as técnicas da modalidade 
podem ser praticadas.

Os saguis que vivem no JBRJ são os saguis-
do-nordeste, saguis-do-cerrado e os híbri-
dos, que formam grupos mistos. Como seus 
nomes sugerem, uma espécie é originária do 
nordeste (acima do Rio São Francisco) e outra 
do centro-oeste. Foram trazidas ilegalmente 
para servirem como pet. São bonitinhos. mas 
não se deve alimentá-los, pois além de cola-
borar com um aumento de espécies que apre-
sentam superpopulação, há um risco enorme 
de troca de doenças entre humanos e prima-
tas. Apenas observe mantendo uma distância 
segura. Uma curiosidade interessante é que 
o grupo de saguis é comandado pela fêmea 
alfa. Ela escolhe um ou vários machos para 
acasalar, garantindo assim que todos cuidem 
dos filhotes porque todos pensam ser o pai. 
Nunca é a mãe que carrega o filhote, pois ela 
sempre está ocupada se alimentando ou re-
cebendo atenção do seu grupo.

                                           Cristiane Hollanda Rangel
                                               Núcleo de Conservação da Fauna

 Notícias (continuação)  Bichos do Jardim
Sagui (Callithrix sp.)

Foto por Ana Giglio

JBRJ INAUGURA ESPAÇO DE 
MEDITAÇÃO 
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Comprar os presentes na Loja Amigos 
do   Jardim é mais do que presentear uma 

pessoa, é colaborar com a preservação de todo 
o Parque. Separamos algumas opções que 
têm a cara do Brasil para mulheres, homens e 
crianças. 

AAJB · Folha do Jardim  Dezembro, 2018

Opções de presente na Loja Amigos do Jardim

R$ 136 cada lenço

Perguntas | Sugestões
Sua opinião é importante!

contato@amigosjb.org.br 
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Camiseta R$52, Caneca Tucano R$25
Quebra-cabeça R$26

Chaveiros R$15
Livros: de R$15 a R$120

Terrários: de R$55 a R$150

Livros: de R$53 a R$88
Bonecas R$140

Artesanatos ArteSol 
De R$10 a R$260



Atividades Físicas

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 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

segunda, 
terça, quarta, 
quinta e sexta

segunda e quarta

sexta

quinta, sexta e 
sábado

quarta

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

Taichi-chuan | Qi Gong | Lian Gong

Yoga

terça e 
quinta

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

de 16h
às 17h15
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Desenho e Aquarela

R$200,00 
por mês

sábado de 14:00 
às 17:00

Exercitar o desenho. Utilização de materiais variados. Desen-
volver a aquarela. 

Professora: Maria Angélica de Sá Earp

Cursos 2019

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

Projetos Paisagísticos I

segundas e
quartas

de 9:00
às 16:00

Execução de todas as etapas de um projeto. Estudos prelimi-
nares, do orçamento a elaboração gráfica do projeto executi-
vo, com detalhes tais como: curvas de nível, vistas, cortes e 
perspectivas.

Professora: Daniele Ruas

7, 9, 14 e 
16/01

R$400,00
+ material

R$400,00
+material

Aulas expositivas e participativas com apoio de data show e 
recursos gráficos. Prática de estudos à mão livre e com ins-
trumentos.
Estudos de projetos existentes, análise in loco, estudos apli-
cados e oficina de projeto.

Professora: Daniele Ruas

de 9:00
às 16:00

21, 23, 28 e 
30/01

Jardinagem

Implantação e manutenção de jardins. Noções de botânica 
sistemática e organografia. Solos, adubos. Árvores, arbustos, 
trepadeiras, grama, forração. Obtenção de mudas, sementei-
ra, plantio, poda + práticas.

Professores: Guilherme Coelho e Helio Bittencourt

Projetos Paisagísticos II

segundas e
quartas

Fevereiro terças e 
quintas

de 9:00
às 12:00

R$650,00
+material

Workshop Desenho de Vegetação 
para projetos com visita ao Jardim

24/01 quinta-feira de 8:00
às 12:00

R$80

Visualizando as vegetações in locco, cada aluno fará dese-
nhos à mão livre, com grafite e técnicas de topo e perfil a 
partir da orientação da professora. 

Professores: Daniele Ruas
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