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“(...) no Rio de Janeiro o ano pode ter duas 
estações que os sentidos reconheçam: o 
longo verão e o curto inverno. Mas o Jardim 
Botânico tem muitas, não se contenta com 
as quatro do calendário oficial. Ali, cada 
mês fabrica as suas próprias estações, 
multiplicando o ano pelo ritmo 
descompassado das flores que brotam, das 
folhas que caem, das frutas colorindo de 
repente o chão que na véspera estava 
varrido e dos troncos do pau-mulato 
trocando de pele e de grafites dos 
namorados.” 
 

Marcos Sá Corrêa, diretor da AAJB. 
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RESUMO 

 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro pode ser considerado um marco 
da cidade, pois ajuda a contar um pouco de sua história desde a fundação até os 
dias atuais. Apesar de ser admirado por visitantes de todo o mundo e ser um dos 
mais belos pontos turísticos da cidade, os moradores do Rio de Janeiro pouco 
conhecem da importância histórica desse local. Com o objetivo de estudar sua 
potencialidade turística e relevância como sítio histórico, este trabalho consiste em 
explorar e reconhecer a importância do Jardim Botânico do Rio de Janeiro como 
patrimônio da história cultural brasileira, retomando sua origem, a vinda da Família 
Real Portuguesa para o Brasil, uma das épocas mais importantes da história 
nacional e tendo como estímulo imediato para essa abordagem seu aniversário de 
200 anos. Para isso, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas sobre 
o parque, bem como utilizados resultados de pesquisa de campo, desenvolvida pelo 
próprio Jardim Botânico, a fim de traçar o perfil do visitante e o que há dentro do 
parque, além de sua natureza já conhecida, que possa despertar naquele que o 
visita, o interesse por uma importante época histórica. Foram analisados ainda 
aspectos relevantes do jardim, como visitação, infra-estrutura, investimentos e 
conservação de pontos históricos e naturais a fim de que no roteiro do turismo 
histórico sua atratividade seja destacada.  

 
 

 
Palavras-Chave: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Patrimônio histórico-cultural, 
Turismo, Ecologia. 
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ABSTRACT 

 

The Botanical Garden of Rio de Janeiro can be considered an important 
landmark of the city, because it helps to tell a little of the history of Rio since the 
foundation until nowadays. Although of be admired by visitors from all over the world 
and be one of the most beautiful tourist points of the city, the inhabitants of Rio de 
Janeiro little know about the historical importance of this place. With the objective to 
study its tourist potentiality and relevance as a historical space, this work consists of 
exploring and recognizing the importance of Botanical Garden of Rio de Janeiro as a 
patrimony of Brazilian cultural history retaking its origin, the coming of the 
Portuguese Real Family to Brazil, one of most important times of national history and 
having as immediate stimulation for this the approach of its anniversary of 200 years. 
For this, a documental and bibliographical research about the Botanical Garden of 
Rio de Janeiro had been carried through, as well as used results of researches 
developed by the staff of Botanical Garden, in order to delineate the visitor’s profile 
and what it has inside of the park beyond its already known nature, that can awake 
the visitor’s interest for an important period of Brazilian history. This work analyzed 
important aspects of the Botanical Garden, as visitation infrastructure, investments 
and the conservation of historical and natural points so that in the touristic route tour 
its attractiveness can be emphasized. 
 
Key Words: Botanical Garden of Rio de Janeiro, Historical and Cultural Patrimony, 
Tourism, Ecology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

A cidade do Rio de Janeiro é o principal portão de entrada do Brasil e é 

conhecida em todo o mundo por seus diversos atrativos naturais, históricos e 

culturais. Um desses atrativos é o Jardim Botânico, que abriga em um único lugar 

história, cultura e natureza e é apreciado por diversos tipos de pessoas por ser um 

refúgio natural no meio da Zona Sul carioca. 

Criado em 13 de junho de 1808 pelo Príncipe Regente D. João VI, o Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro teve como objetivo principal aclimatar, no Brasil, 

espécies vegetais trazidas de outros continentes. Ao longo dos anos, foi conhecido 

como Jardim de Aclimação, Real Horto, Real Jardim Botânico e, posteriormente, 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Enquanto construía, desde sua criação, um dos 

mais belos repositórios da flora mundial, ganhou novos elementos que foram 

incorporados ao seu acervo, riquezas arquitetônicas e culturais de raro valor que 

hoje estão integradas à paisagem.  

A área, que já foi fazenda de cana-de-açúcar, foi o centro de desenvolvimento 

da Zona Sul da cidade, transformando-se em diversos bairros que estão no entorno 

do parque. Desde sua abertura à visitação pública, recebeu visitantes ilustres, como 

Albert Einstein e a rainha Elisabeth II do Reino Unido, entre outros. O Jardim 

Botânico possui palmeiras plantadas por ilustres personagens, entre eles, os 

presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek. 

Além de sua beleza e importância na área de pesquisas botânicas, o Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro é um dos dez mais importantes jardins botânicos do 

mundo, primeiro da América Latina e o maior do Brasil, sendo referência nacional 

para jardins botânicos do País. (ASCOM, 2007) 
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É um espaço privilegiado para o aprendizado, observação e contemplação de 

espécies vegetais oriundas de várias regiões do mundo. Suas aléias possuem 

recantos naturais entremeados por esculturas, sítios históricos e edificações, 

fazendo da área um museu a céu aberto ainda oculto para o grande público. 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa realizada ao longo de 3 anos, 

inicialmente feita na Casa dos Pilões e que acabou se estendendo a todo o Jardim 

Botânico visto a grandeza da importância histórica do local, que foi uma das áreas 

de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo da pesquisa, 

constataram-se a falta de dados precisos da história e de atenção ao turismo no 

lugar, que é visitado por turistas de diversas partes do mundo e querido pelos 

cariocas pela sua belíssima fauna e flora, além de contar parte da história do Brasil, 

tornando-se assim um sítio único no Rio de Janeiro. 

Sendo o turismo um ponto forte do parque e a história pouco conhecida do 

público, questiona-se: Teria o Jardim Botânico do Rio de Janeiro acervo histórico 

capaz de atrair fluxos turísticos receptivos não somente pelos seus atrativos 

naturais, mas também histórico-culturais? 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro pode ser considerado um dos mais 

interessantes parques urbanos do País. Segundo Mário Beni, Jardins Botânicos e 

Hortos são “Instituições destinadas à conservação e multiplicação de espécimes 

vegetais, visando sua preservação e a visitação pública” (2002, p. 312).  

Com sua exuberante natureza, os Jardins Botânicos apresentam relevante 

atratividade ao turismo ecológico, que vem a ser, segundo as Diretrizes da Política 

Nacional de Ecoturismo, 

 
 

"um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 
conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das 
populações envolvidas” (IBAMA, 2006).  

 
 
Mario Beni define turismo ecológico como  

 
 

“Denominação dada ao deslocamento de pessoas para espaços 
naturais, com ou sem equipamentos receptivos, motivados pelo 
desejo/necessidade de fruição da natureza, observação passiva da fauna, 
da flora, da paisagem e dos aspectos cênicos do entorno - neste sentido, 
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pode ser também chamado de turismo ambiental (environmental tourism), 
turismo da natureza, turismo verde. Incluem-se aqui também aquelas que 
buscam uma observação participante e interativa com o meio natural (...) a 
característica dominante é uma maior flexibilização ou inexistência de 
restrições rígidas e limites à utilização do espaço visitado.” (1998, p.427 ). 

 
 
No entanto, o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico também é relevante 

no Jardim, pois ajudam a contar a história da cidade do Rio de Janeiro e da área do 

entorno, se encaixando também no Turismo Cultural, que para o Ministério do 

Turismo  

 
 
“compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do 

conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 
eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais 
da cultura.” (2006, p. 10) 

 
 

Sendo assim, o objetivo geral do trabalho é conhecer o acervo histórico–

cultural da área do parque, indicando elementos que propiciem fluxos turísticos 

motivados pelo acervo. Seus objetivos específicos são:  

- identificar o perfil do visitante da cidade do Rio de Janeiro e do parque e seu 

conhecimento sobre os atrativos do parque, dando destaque para os atrativos 

histórico-culturais,  

- fazer um levantamento histórico da área para estudar o acervo histórico-

cultural do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

- descrever a participação das iniciativas públicas e privadas nas melhorias, 

reformas e manutenções do acervo do parque, 

- analisar as ações que estão sendo feitas no parque em função de seu 

aniversário de 200 anos de existência em 2008. 

A metodologia do trabalho consistiu em observações sistemáticas realizadas 

nas diversas visitas às edificações do parque, pesquisa documental no acervo do 

próprio Jardim Botânico, pesquisa bibliográfica de diversas fontes e análise de 

pesquisa de campo, feita pela Administração do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

no ano de 1998, com objetivo de conhecer o perfil dos visitantes do parque. Foram 

usados também dados de pesquisas desenvolvidas pela RIOTUR / UNIVERCIDADE 

para traçar o perfil dos diversos agentes, atuantes no turismo na cidade do Rio de 

Janeiro, durante os anos de 2004 e 2007, a fim de se fazer um comparativo com as 

pesquisas do parque.  
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Como resultado das diversas visitas à área, muitas das informações contidas 

neste estudo, principalmente as referentes às construções históricas e esculturas, 

foram retiradas das placas interpretativas localizadas em frente e no interior das 

edificações, no próprio parque. 

Este trabalho irá mostrar a história do Jardim Botânico através de seu 

patrimônio material, bem como seus atrativos naturais e culturais e o que está sendo 

feito em vista às comemorações de seus 200 anos de fundação. Além disso, será 

traçado o perfil do visitante do parque a partir do comparativo das pesquisas internas 

e externas feitas ao longo dos anos verificando assim como o jardim é visto com 

relação a sua atratividade. Por fim, serão abordados os atuais problemas da área 

com relação à visitação e sua importância para o turismo e para a cidade do Rio de 

Janeiro. 

O presente estudo está estruturado em seis capítulos e três anexos. 

O primeiro capítulo contém uma introdução ao estudo, reunindo informações 

sobre o que é o parque, sua importância histórica, a metodologia de pesquisa, 

objetivos, justificativa e o problema que permeará todo o estudo. 

O segundo capítulo aborda a história da área, desde o tempo em que era 

fazenda de cana-de-açúcar até se transformar em Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, passando pelo funcionamento da Fábrica de Pólvora, 

seu processo de descobertas arqueológicas e seu tombamento. 

O terceiro capítulo enfoca a natureza do parque, que é seu principal atrativo, 

como ela é trabalhada para ser apresentada ao público, a atual utilização das 

construções históricas da área e uma discussão sobre a antiga convivência da 

história com a natureza, ao mesmo tempo em que trata dessa área como um museu 

a céu aberto. 

O quarto capítulo descreve as pesquisas realizadas pelos próprios 

funcionários do Jardim Botânico a fim de traçar o perfil dos visitantes do parque, 

como turistas e moradores da cidade, para mostrar quem é o visitante do parque e 

como ele vê esse atrativo. 

O quinto capítulo especifica as ações que estão sendo feitas em preparação 

para os 200 anos do Jardim Botânico, com parcerias, reformas e novos pontos de 

visitação de forma a sempre agradar o público do parque com conforto e segurança 

e atendê-lo com boa infra-estrutura. 
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Por fim, o último capítulo discute o que foi mostrado ao longo do trabalho, 

apontando os pontos favoráveis e desfavoráveis do local e o que pode ser 

melhorado para fazer dele um lugar mais conhecido dos brasileiros, ressaltando sua 

importância histórica para o turismo. Fará referência também à conservação dos 

prédios históricos e sua convivência com as plantas do Jardim. 

Os anexos contêm fotos do local, antigas e atuais, as leis referentes à sua 

criação, bem como os resultados da pesquisa, realizada em 1998, com os visitantes 

do parque. 
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2. HISTÓRIA DO JARDIM BOTÂNICO 

 
 
    

A área onde está localizado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi ocupada 

desde o período da fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565. Abaixo será 

descrita a história de um dos 3 pólos de desenvolvimento da cidade, no caso a Zona 

Sul, com diversos bairros, como Leblon, Ipanema, Gávea e Humaitá, dentre outros, 

pelo fato de ter sido uma área com muitos loteamentos e chácaras, que ajudaram a 

formar os bairros. 

 
 

2.1 - 1500 A 1808 – DE LAGOA SACOPENAPÃ A ENGENHO NOSSA SENHORA 

DA CONCEIÇÃO DA LAGOA 

 
 

Antes mesmo do Rio de Janeiro ser fundado em 1565 por Estácio de Sá, a 

cidade era ocupada por índios desde o século VI. Segundo conta a lenda, uma de 

suas tribos era a tribo Tamoio, que ocupava a área da Lagoa Piraguá (água parada), 

também chamada de Lagoa Sacopenapan (caminho dos socós), Lagoa Sapopemba 

e Lagoa Curumim, devido à grande abundância de peixes. (JARDIM BOTÂNICO, 

2006) 

Entre 1575 e 1578, o Rio de Janeiro foi governado pelo jurista Antônio de 

Salema, que tinha como pretensão instalar um engenho de cana de açúcar da 

espécie caiana nas margens da lagoa. Como essas terras eram ocupadas pelos 

tamoios, conta a lenda que Salema usou um método traiçoeiro para exterminá-los: 

espalhou pelas margens da lagoa roupas que haviam sido usadas por doentes de 

varíola. Os índios decidiram vesti-las e se contaminaram. Acabaram mortos, 
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ocorrendo assim um grande massacre, inclusive a morte de alguns portugueses. 

(JARDIM BOTÂNICO, 2005) 

Já a versão oficial da história diz que quando a cidade do Rio de Janeiro foi 

fundada, a ocupação da área da Lagoa de Sacopenapã demorou a acontecer, pois a 

cidade foi fundada onde é atualmente o Forte de São João, na Urca, distante da 

Lagoa. Somente mais tarde, quando Estácio de Sá fez a divisão da área da nova 

cidade em sesmarias, alcançou-se a área da Lagoa, destinando-a a Coroa 

Portuguesa, pois eram terras férteis que tinham uma lagoa em sua área e que eram 

próximas ao mar 1. 

Na época em que foram concedidas as sesmarias aos primeiros 

colonizadores – no século XVI – reservou-se propriedades para a Casa Real 

portuguesa na região, que oferecia encostas férteis, rico suprimento de água potável 

e ademais era fácil de defender. A região possuía florestas e plantações de cana de 

açúcar ocupando as encostas acima das margens da lagoa, com os caminhos e 

edificações então existentes. Sua administração ficou a cargo de Salema. (CÈZAR, 

2005, p. 10) 

O antigo Engenho d’El Rey ocupou durante três séculos a encosta que se  

estendia por toda a área entre a lagoa e as encostas do Corcovado, desde a Gávea 

até o Humaitá até os penedos da Serra da Carioca. O coração da fazenda era o 

engenho de Sacopenapã, situado onde hoje se encontra o Jardim Botânico, e que 

era mantida pela comercialização da cana de açúcar plantada em toda aquela 

região. (CÉZAR, 2005, p. 9) 

Martim de Sá, governador da capitania do Rio de Janeiro por duas vezes no 

início do século XVII – a primeira entre 1602 e 1608, e novamente entre 1623 e 

1632, foi encarregado da recuperação do Engenho D’El Rey, ainda no seu primeiro 

termo de governo. Mas ela esbarrou no fato de que, na época da primeira 

governança de Martim de Sá, o engenho já havia sido vendido pela Casa Real. 

(CÉZAR, 2005, p.p. 11-12) 

Embora muitos fazendeiros prosperassem com seus engenhos de açúcar no 

primeiro século da colonização, a Coroa Portuguesa teve seguidos desgostos com 

os resultados do engenho que mandara construir nas margens da lagoa de 

Sacopenapã. O negócio não progredia apesar dos vultosos recursos enviados a 

                                                 
1 Informação adquirida na palestra “História do Jardim Botânico do Rio de Janeiro”, proferida pelos 
historiadores Cláudia Gaspar e Carlos Barata no Centro de Visitantes do jardim em 05 jun 2007. 
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pedido dos encarregados, e o Rei de Portugal optou finalmente por colocá-lo à 

venda em 1584.  A propriedade foi vendida catorze anos depois a Diogo Amorim 

Soares. (CÉZAR, 2005, p. 11-12) 

Seu primeiro proprietário foi Diogo Amorim Soares, que o comprou em 1598, 

daí ser conhecido como Engenho do Amorim no final do século XVI. Amorim Soares 

foi expulso da cidade em junho de 1609, por razões não identificadas, dando suas 

terras como dote a seu genro Sebastião Fagundes Varella, casado com Dona Maria 

de Amorim Soares, filha de Diogo. Daí aparecer em documentos do princípio do 

século XVII, como Engenho dos Fagundes. Logo, ele começou a comprar e receber 

repasses de terrenos vizinhos para sua empresa e onze anos depois, em 1619, já 

era dono de todas as terras da região, do Leblon ao Leme. O aforamento era por 9 

anos e tinha mais 400 braças para o sertão, permitindo a Varela explorar para pasto 

e extração de madeiras para seu engenho O proprietário, que se tornou, dessa 

forma um latifundiário, destinou as terras à criação de gado e à exploração de 

madeira, ambos necessários para mover o Engenho, fértil em árvores frutíferas. A 

extensão de suas posses abrangiam 1700 braças de testada e 4.500.000 braças de 

área, que englobava a atual Lagoa Rodrigo de Freitas. Os terrenos pagavam foro de 

6$400 réis ao "Senado da Câmara". (HISTÓRICO, 2007) 

Em 1639, a filha de Sebastião Fagundes Varela, Petronilha Fagundes I 

herdou a fazenda até 1668, quando foi herdada por sua filha, Isabel Fagundes. A 

fazenda passou para as mãos da filha de Isabel, Petronilha Fagundes II em 1707. 

Petronilha casa-se em 1702 com o Capitão Rodrigo de Freitas Melo e Castro, que 

acaba sendo dono das terras até o ano de 1717. (CÉZAR, 2005, p.12) 

Em 1707, o engenho adquire o nome de Nossa Senhora da Conceição da 

Lagoa. Foi construída em frente à casa-sede do engenho uma igrejinha de Nossa 

Senhora da Conceição, que não resistiu aos anos e não existe mais.¹ 

Em 1717, Rodrigo de Freitas mudou-se para Portugal, passando o Engenho 

para as mãos de seus netos e bisnetos, tendo como último proprietário da família D. 

Maria Leonor de Freitas Melo e Castro, filha de Rodrigo de Freitas Mello e Castro 

(1740-1803), e bisneta do primeiro Rodrigo de Freitas. Rodrigo de Freitas morreu em 

Portugal em 12 de julho de 1748. (HISTÓRIA DO BAIRRO DO JARDIM BOTÂNICO, 

2007) 

Em 1794, quando os herdeiros de Rodrigo de Freitas já moravam há muito 

tempo em Portugal, a área do Engenho foi arrendada ao Capitão Domingos Pinto de 
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Miranda, por sete anos, novamente renovados em 1802. Em 1808, além das 

benfeitoras do antigo engenho, a grande fazenda estava dividida em 3 sítios, 58 

chácaras e 5 casas e foi arrendada pela Família Real Portuguesa, vinda de Portugal. 

A área original da fazenda foi dividida e vendida a muitas pessoas, sobrando uma 

área bem menor do que a área que a fazenda possuía em 1598. (JARDIM 

BOTÂNICO, 2006) 

 
 

2.2 -1808 A 1910 - OFICINA DA FÁBRICA REAL DE PÓLVORA DA LAGOA 

RODRIGO DE FREITAS 

 
 

Com a invasão de Portugal pelas tropas francesas, a Família Real portuguesa 

transferiu-se com sua corte em 1808 para a cidade do Rio de Janeiro, pertencente à 

colônia portuguesa de nome Brasil. O Príncipe Regente, que mais tarde veio a ser 

D. João VI, desejoso de criar estabelecimento de valor incontestável, protegendo a 

colônia que lhe abrigaria, resolveu fundar uma fábrica de pólvora e uma oficina de 

fundição e torneamento de peças de artilharia e canos de espingarda para abastecer 

a Artilharia, Praça, Tropas e Marinha Real. O Príncipe ordenou a seu ministro D. 

Fernando José de Portugal, Marquês de Aguiar, a desapropriação do Engenho de 

Rodrigo de Freitas, denominado Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, um dos 

mais antigos engenhos de açúcar da cidade, pagando a seus herdeiros uma 

indenização. Passou então o engenho a posse da Coroa Portuguesa. Fazia limite 

com o Morro Dois Irmãos, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que era o nome do 

proprietário da fazenda onde a lagoa está localizada, o Corcovado e o bairro do 

Humaitá. (RODRIGUES, 1894) 

A Fábrica Real de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas, a primeira do País, 

transformou-se em um complexo manufatureiro de enorme importância econômica 

no Brasil Colônia e desempenhou um papel de vital importância para a segurança 

dos domínios portugueses e, após 1822, do Império do Brasil, já que era 

responsável pela produção do explosivo que abastecia o mercado brasileiro. O fato 

de ser o Engenho de N. S. da Conceição da Lagoa de Rodrigo de Freitas, uma 

propriedade de grande extensão, situada em área distante do centro dinâmico da 

cidade, com fartura de água, capaz de gerar energia para a produção de pólvora, 

teria contribuído na escolha do local. 
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Foi então ordenado o levantamento cartográfico da área, com o objetivo de 

escolha do melhor sítio para abrigar a nova fábrica de pólvora e suas dependências, 

bem como cadastrar os arrendatários e suas terras, que agora deviam o seu 

arrendamento à Fazenda Nacional e não mais ao Capitão Domingos Pinto de 

Miranda. Na época, contava a fazenda anexada com 54 arrendatários, com seus 

sítios e chácaras distribuídos pelos atuais bairros do Leblon, Ipanema, Gávea e 

Jardim Botânico, conforme consta nos descritos no mapa elaborado pelo Major Cony 

e que hoje integra o acervo da Mapoteca do Ministério do Exército. Há muito que os 

antigos proprietários haviam vendido as terras do atual bairro de Copacabana, que 

também lhes pertencia, como demonstra a Planta Cadastral de 1844 (foto 49 do 

anexo) da fazenda da lagoa de Rodrigo de Freitas levantada por P. Gaignoux, 

contando à época com 148 chácaras. (CÉZAR, 2005, p.15-16) 

Em 13 de maio de 1808, para festejar seu aniversário, o Príncipe Regente 

promulgou um decreto (Alvará s/nº) que mandava estabelecer “uma fábrica de 

pólvora não só para o serviço de Sua Majestade, como para uso de particulares, sob 

a administração da Junta da Fazenda de Arsenais, fábricas e fundições do Reino”. 

Segundo esse mesmo decreto, ”todo o salitre feito na capitania de Minas Gerais em 

especial em Sabará deveria ser vendido à Fábrica.”. A casa que abrigou a Casa dos 

Pilões foi construída em 1800 e foi reformada em 1809 para moer o carvão que 

alimentaria a Fábrica de Pólvora. Para o funcionamento da Fábrica, as pessoas que 

moravam próximo foram desapropriadas por medida de segurança. (RODRIGUES, 

1894) 

O primeiro diretor da fábrica foi o general italiano Carlos Antônio Napion, 

brigadeiro, inspetor da artilharia e das fundições, que teve o título de Inspetor da 

Fábrica de Pólvora. O General Napion reparou e aumentou os edifícios existentes, a 

fim de que preenchessem melhor seus fins. Fixou residência na antiga casa de 

Rodrigo de Freitas, prédio que na época tinha outra forma arquitetônica, 

estendendo-se até próximo ao depósito de salitre, existente na atual Rua Major Vaz. 

O depósito de salitre foi estabelecido em um lugar próximo, na Rua do Jardim, nº. 

40, onde se achava a capela de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Nesse 

depósito, este material importado era estocado até ser transportado para o interior 

do Jardim Botânico com a finalidade de ser misturado ao carvão e ao enxofre para 

obtenção da pólvora. No entanto, o Brigadeiro permaneceu poucos meses no cargo. 
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Em 12 de outubro de 1808, entra em seu lugar como Feitor Domingos Pinto de 

Miranda. (LAVÔR, s/d) 

Nessa época, é adicionada à área da Fábrica a construção de dois portões de 

belo estilo, encimados pela Coroa Real Portuguesa, que ainda pode se ver no 

Jardim Botânico, um dando entrada para os viveiros, outro à Casa do Salitre, 

habitação dos trabalhadores. (RODRIGUES, 1894) 

Não satisfeito e seduzido com a beleza do lugar, D. João VI, por decreto de 

13 de junho de 1808, mandou preparar perto da casa do inspetor da Fábrica de 

Pólvora terreno para estabelecimento de um jardim de aclimação para cultivo de 

especiarias das Índias Orientais a fim de incentivar o cultivo e o estudo de novas 

espécies na colônia. Em 2 de outubro, por decreto, foi nomeado um intendente para 

o novo Jardim, João Gomes da Silveira Mendonça (futuro Marquês de Sabará), que 

anexou um pequeno horto à fábrica, dando origem ao Horto Real. D. João, através 

de uma série de decretos, incorporou à Coroa o engenho e terras da Lagoa de 

Rodrigo de Freitas, tomando posse daquela área e destinando recursos para a 

fábrica de pólvora. (RODRIGUES, 1894) 

Uma das histórias contadas sobre a época do pertencimento do Engenho à 

Família Real é de uma visita de D. João VI às terras em janeiro de 1809, sendo mal 

recebido pelos escravos e feitor do engenho, que abaixaram as calças à sua 

passagem. D. João ordenou depois a prisão dos escravos e a perda de todas as 

mercês e benesses ao feitor e proprietários daqueles chãos. (HISTÓRIA DO 

LEBLON, 2007) 

Em 1811, foram desapropriadas as benfeitorias da Lagoa de Rodrigo de 

Freitas, então pertencentes à Fábrica de Pólvora, deixando o Horto Real de ser um 

simples canteiro de aclimatação e apêndice da Fábrica. (FIOCRUZ, 2004) 

Em 1818, com a coroação de D.João como Rei do Reino Unido de Portugal, 

Brasil e Algarves, o Real Horto passou a ser denominado Real Jardim Botânico. Em 

1832, teve incorporados à área do Real Jardim Botânico os edifícios e terrenos 

pertencentes à fábrica de pólvora. (FIOCRUZ, 2004) 

Em 1826, a Fábrica de Pólvora e sua antiga vila operária foram transferidas 

pelo Imperador D. Pedro I para a raiz da serra de Petrópolis, onde estava localizada 

a residência de verão da Família Real, na vila Inhomirim, onde se encontra 

atualmente com o nome de Fábrica Estrela. A transferência deve-se ao fato de as 
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condições da Fábrica na Raiz da Serra serem mais favoráveis, pela presença de 

numerosos riachos, abundância de espécies de madeira utilizadas na fabricação da 

pólvora e a facilidade de escoamento pela estrada e portos da Baía de Guanabara. 

Atualmente, as instalações dessa fábrica são do IMBEL (Indústria de Material Bélico 

do Brasil). O casarão principal foi construído em 1831, quando a fábrica foi 

transferida em definitivo para lá. (GUIA DE TURISMO MICHELIN, 2000, p. 143) 

Mesmo com a transferência da Fábrica de Pólvora para a Raiz da Serra de 

Petrópolis, a Fábrica que se localizava na Real Fazenda da Lagoa Rodrigo de 

Freitas continuou funcionando, trabalhando em menor escala. Sofreu uma grande 

explosão em 1831, que a destruiu quase por completo, salvando-se apenas as 

quatro paredes e o portão. Com a transferência da Fábrica para a Serra da Estrela, 

o que restou foi aproveitado por uma indústria de chapéus - chile, popularizado por 

Alberto Santos Dumont, utilizando como matéria-prima a bombonaça ou bombonaji, 

um tipo de palmeira muito abundante no local originária do Peru. (LAVÔR, 1979) 

 
 

 “O artigo 40 do decreto de 24 de outubro de 1832 dava 
jurisdição sobre os diversos edifícios, oficinas e alojamentos da antiga 
Fábrica de Pólvora e o artigo 41 do mesmo decreto autorizava o governo a 
executar nelas melhoramentos para adaptação em favor da nova 
Instituição. Porém, em 12 de dezembro de 1833, anulava os 
arrendamentos de terrenos contíguos e ordenava sua limitação definitiva 
sob a vigilância do diretor do Jardim. Com a entrada do Dr. Karl Glase na 
diretoria do Jardim Botânico, foi chamado o químico A. Krauss, que montou 
um pequeno laboratório em 1864. Aumentou a Casa dos Pilões para 
montar motores hidráulicos. As máquinas foram montadas, mas nunca 
chegaram a funcionar.” (RODRIGUES, 1894) 

 

 

A citação acima fala sobre uma tentativa de se transformar a Casa dos Pilões 

em um laboratório de pesquisas, alimentado pela força das águas do rio dos 

macacos, assim como acontecia na época em que a Casa fazia parte da Fábrica de 

Pólvora. Chegou-se a comprar os equipamentos hidráulicos para colocar na casa e 

colocar a idéia em prática, mas as máquinas nunca chegaram a funcionar, tendo a 

Casa se transformado em laboratório somente em 1941, com a chegada do Dr. João 

Geraldo Kuhlmann, um dos mais importantes botânicos brasileiros do século XX. 

Em 1861, a administração do Jardim Botânico foi transferida para o Instituto 

Fluminense de Agricultura, para fundar uma escola agrícola, tendo extinguido com 

isso a utilização da mão-de-obra escrava, sendo substituída por trabalhadores livres. 

Apesar das grandes dificuldades, principalmente financeiras, o Asilo Agrícola da 
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Fazenda Normal teve desenvolvimento considerável. Em 1890, a união entre as 

duas instituições foi desfeita. 

A abertura para visitantes só ocorreu em 1819, com a devida permissão do 

diretor e o acompanhamento de praças do corpo de Veteranos, pois antes era uma 

área praticamente particular, o local preferido de passeio de D. João VI. Tendo em 

vista o crescimento da freqüência ao Jardim Botânico, o regente Pedro de Araújo 

Lima (futuro Marquês de Olinda) instaurou um regulamento policial (decreto de 

06/07/1838) que facilitasse a visita e também o estudo e a investigação das 

espécies ali existentes. O então denominado Jardim Botânico da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, era franqueado ao público aos domingos, sendo protegido por um guarda 

policial. Essa guarda acabou sendo suspensa posteriormente pelo diretor, tendo em 

vista a ocorrência de distúrbios entre esta e os escravos que lá trabalhavam. O 

referido regulamento foi retomado e posto em prática a partir do Aviso nº 11, de 

09/07/1890. O Jardim Botânico só foi franqueado diariamente ao público em 1870. 

(FIOCRUZ, 2004) 

O decreto nº 7848 de 03/02/1910, que estabeleceu nova reorganização, 

dividiu o Jardim Botânico em duas partes para melhor atender a seus objetivos: o 

Arboretum, local de recreação, e o Jardim propriamente dito, destinado a pesquisas. 

(FIOCRUZ, 2004) 

 
 

2.3. - TOMBAMENTO 
 
 

Por sua importância histórica, cultural, científica e paisagística, em 30 de maio 

de 1938, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi classificado como monumento 

nacional e tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) conforme consta no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, de 

Inscrição: 002 e do Processo Nº: 0157-T-38. 

Por constituir-se um dos sítios urbanos protegidos mais importantes do Brasil, 

o Jardim Botânico foi definido pela UNESCO como Reserva da Biosfera em 1992 e 

como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em 1999. A criação da autarquia 

federal Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente deu-se em 06 de dezembro de 2001. (RODRIGUES, 

1908, p. 12) 
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2.4 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
 
 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro localiza-se no bairro de mesmo nome, 

na zona sul carioca. Possui uma área total de 137,0 hectares, área cultivada de 54,0 

hectares, cerca de 15.300 exemplares de aproximadamente 4.300 espécies 

registradas em 194 famílias botânicas e recebe em torno de 400.000 visitantes por 

ano. (ASCOM, 2007) 

Sua missão é promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-

científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando ao conhecimento e à 

conservação da biodiversidade, assim como manter as coleções científicas sob sua 

responsabilidade. (ASCOM, 2007) 

A estrutura organizacional do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro é composta por uma presidência e quatro diretorias: Diretoria de 

Administração e Finanças, Diretoria de Prefeitura, Diretoria de Pesquisas e Escola 

Nacional de Botânica Tropical. Suas atribuições são de administrar física e 

financeiramente a instituição, atuar nas áreas de Divulgação Científica, Educação 

Ambiental e Responsabilidade Socioambiental, de zelar pelos patrimônios natural, 

histórico e cultural do seu arboredo e de executar estudos e pesquisas de 

conservação da flora brasileira. A instituição é mantida por verbas orçamentárias da 

União, parcerias com empresas públicas e privadas e apoio da Associação dos 

Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
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3. JARDIM BOTÂNICO: UM ATRATIVO ALÉM DO NATURAL 

 
 
 

O principal atrativo do Jardim Botânico é sua exuberante natureza. 

Contribuem para isso o fato de o parque ser considerado um lugar limpo e seguro, 

com infra-estrutura e opções de diversão para a família ou para quem apenas quer 

contemplar a beleza do lugar.  

No entanto, o parque não possui somente elementos naturais para fruição. Os 

testemunhos de sua história estão espalhados pela área do parque para visitação 

pública, com novas funções, a fim de se adaptar às necessidades do parque e de 

seus visitantes. 

 
 

3.1. NATUREZA / ROTEIROS 
 
 

O Jardim Botânico abriga as mais raras espécies de plantas da flora brasileira 

e de outros países. Entre os cerca de 8.200 exemplares da coleção viva do jardim, 

há diversas atrações, como as palmeiras imperiais, as espécies em extinção, como o 

pau-brasil, o aracá amarelo e o pau mulato e os jardins japonês, sensorial, rotário, 

bíblico, com duas oliveiras provenientes de Portugal com mais de 1.000 anos e o 

novo Jardim dos Beija-Flores. Há também o Orquidário, um dos pontos mais 

visitados do parque, que possui três mil exemplares de 600 espécies, o Bromeliário, 

que possui por volta de 1700 bromélias de diversas formações, o Violetário, a estufa 

das plantas insetíforas - que capturam e digerem insetos, a coleção dos cactos, 

considerada uma das maiores do Brasil e a coleção de plantas medicinais. São ao 

todo 197 canteiros de coleções de plantas e seis lagos, onde também estão 

inseridas plantas aquáticas, como espécies de vitórias-régias, lótus, papirus e água-
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pé. Entre eles, o Lago do Frei Leandro, conhecido como Lago das Vitórias-Régias, 

que ganhou um projeto paisagístico e está totalmente recuperado. A distribuição de 

seu acervo paisagístico abrange ainda as diversas aléias, locais preferidos para o 

passeio dos visitantes e recantos naturais. 

O parque possui diversas trilhas temáticas, que são: Trilha Histórica, Trilha 

Artística, Trilha da Mata Atlântica, essa aberta ao público recentemente, Trilha das 

Árvores Nobres, Trilha das Plantas Medicinais e Trilha das Plantas Ornamentais.  

A trilha interpretativa, que é a feita com os visitantes em geral, é bem 

abrangente, pois passa pelos pontos históricos e ecológicos da área, além de dar 

atenção para plantas e árvores importantes. Orienta a visitação com temas, 

percursos pré-estabelecidos, inúmeras placas de sinalização indicativas, 

interpretativas, que identificam os recursos naturais e históricos, e placas de 

identificação de plantas, contendo os nomes científico, popular e sua origem. O 

atendimento é feito através de visitas guiadas. 

O visitante tem ainda a possibilidade de conhecer a área do jardim de forma 

independente, guiado pelo folheto distribuído no Centro de Visitantes, contendo o 

mapa e informações importantes sobre a preservação da área. Há também as 

placas interpretativas, na cor marrom, distribuídas no Jardim, descrevendo 

elementos naturais, culturais e históricos de relevância. 

No Centro de Visitantes é desenvolvido o programa de Interpretação 

Ambiental para o público em geral, abrangendo atividades e projetos na área de 

ecoturismo. Tem como objetivos dinamizar a comunicação entre os recursos 

naturais e culturais do Arboreto e seu público, melhorar a qualidade da visitação e 

aumentar a compreensão quanto à importância da conservação do Jardim Botânico 

e, conseqüentemente, do meio ambiente como um todo, aumentado o desfrute do 

parque por parte dos visitantes,  despertando assim uma conscientização ecológica 

neles e conscientizando-os a valorizar e proteger o patrimônio natural. (JARDIM 

BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2006) 

O parque possui também uma Associação de Amigos, a AAJB, entidade civil 

sem fins lucrativos fundada em 1986 que tem como função contribuir para a 

conservação aprimoramento, difusão e ampliação do patrimônio histórico, natural, 

paisagístico, científico e cultural do Jardim Botânico. Promove cursos e eventos, 

além de ser responsável pela loja de venda de souvenires e pelos estudantes de 

turismo que fazem a visitação guiada pelo parque. Oferece a seus associados 
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vantagens na utilização da área pública do parque, e é  administrada por seus 

próprios membros. 

O diretor da Associação, Marcos Sá Corrêa2, descreve bem o diferencial do 

parque com relação a outros atrativos turísticos da cidade, tanto para os turistas 

quanto para os moradores do Rio de Janeiro: 

 
 

As praias cariocas que me perdoem, mas para mim o Jardim 
Botânico é o melhor lugar do Rio de Janeiro. Cenários de cartão-postal a 
cidade tem de sobra. Mas só no Jardim Botânico se vê tanta máquina 
fotográfica no pescoço das pessoas, zanzando livremente pelas alamedas 
do arboreto. E, num lugar como o Rio de Janeiro, onde os guias 
recomendam aos forasteiros tirar do corpo todo sinal de que naquele 
momento estão na vida a passeio, uma alta taxa de câmeras per capita só 
pode ser um claro índice de bem-aventurança. 

Quem duvidar pode conferir diariamente, sete dias por semana. Lá 
os turistas estrangeiros ostentam no peito, como se fossem condecorações 
por bravura, os últimos lançamentos da eletrônica, que raramente saem do 
hotel, quando eles caminham pela rua. Os casais jovens gravam os 
primeiros passos de seus filhos pelo planeta. Famílias inteiras, vindas de 
todos os cantos do Brasil, deixam o equipamento sozinho num banco, 
ligam o disparador automático e correm para tirar a prova de que todos os 
seus sorrisos estiveram juntos na paisagem carioca. 

 
 

3.2. UTILIZAÇÃO DOS TESTEMUNHOS MATERIAIS 
 
 

Na área aonde se situava o antigo Engenho Nossa Senhora da Conceição da 

Lagoa, hoje pouco resta. Encontramos atualmente a Casa dos Pilões com suas mós 

(grandes rodas de pedra utilizadas nas oficinas da fábrica de pólvora para moagem) 

em sua frente, o Portão e as Ruínas, a Casa-Sede da Fazenda, hoje Centro de 

Visitantes e o Busto e o Brasão de D. João VI, fundador do Jardim Botânico. 

 
 
3.2.1. Casa-Sede do Engenho 
 
 

Construído em 1576, a Casa - Sede do Engenho é considerada a mais antiga 

edificação da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em estilo colonial, o casarão foi ampliado 

durante o Império e recebeu os símbolos da Família Real: o leão e as rosas. Desde 

então, a sede do engenho passou por várias modificações arquitetônicas, tendo 

sido, inclusive, utilizada como residência da Família Real quando em visita ao 

                                                 
2 Folheto “Centro de Visitantes”, adquirido no Centro de Visitantes do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro em 2004. 
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Jardim Botânico. Ao longo dos anos, serviu como residência dos funcionários e 

setores administrativos do Jardim. (ASCOM, 2007) 

Em 1989, foram iniciados os trabalhos de restauração e prospecção 

arqueológica do Engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, que terminaram 

em 1993, onde desde então, está instalado o Centro de Visitantes. O trabalho 

arqueológico reafirmou importantes fatos históricos sobre o Engenho. 

Durante os primórdios da história do Rio de Janeiro, ainda no século XVI, o 

imóvel hoje conhecido como Sede do Engenho, compunha-se de uma pequena casa 

conjugada ao Engenho propriamente dito. No salão, foram encontrados vestígios da 

roda de moer cana vertical, que era movida pelos escravos; ainda intacto o parol - 

espécie de tanque raso para se recolher a garapa; a canaleta de pedra que levava a 

garapa até o local em que deveriam existir panelas de metal (que foram retiradas em 

época posterior), onde se cozia o caldo-de-cana, fragmentos de cinco formas de 

cerâmica em que se colocavam o líquido fervido para que ele se solidificasse, 

transformando-se no pão-de-açúcar. 

A pesquisa revelou ainda fornos de tijolo, porcelanas chinesas (séculos XVI a 

XIX), cacos de panelas de barro, cachimbos (séculos XVII a XIX) e restos de 

equipamentos do engenho. Foram encontrados também objetos de pedra de uma 

aldeia Tamoio. 

Os trabalhos de restauração do Engenho de Nossa Senhora da Conceição da 

Lagoa foram realizados em parceria entre o Jardim Botânico e o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico nacional (IPHAN), e a prospecção arqueológica em 

parceria entre o Jardim Botânico e a Fundação de Ensino Superior Vale do Sapucaí, 

no estado de Minas Gerais. 

Quando foi reinaugurado, em 1993, passou a abrigar o Centro de Visitantes e 

serviços, que é o ponto de referência da visitação do Jardim Botânico. 

Tem como principal função receber e atender ao público fornecendo 

informações gerais, incluindo o atendimento indireto, via telefone, fax e e-mail. 

Oferece visitas guiadas a seus visitantes, agendadas previamente ou solicitadas na 

hora da visita, que podem ser feitas a pé ou com carrinhos de golfe com capacidade 

para até 7 pessoas.  

Possui um banco de dados interpretativos, que disponibiliza informações em 

linguagem adaptada aos vários públicos do parque sobre elementos de relevantes 

interesses naturais, culturais e históricos do Jardim Botânico. Disponibiliza também 
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os textos das placas que estão nos atrativos do parque. (JARDIM BOTÂNICO DO 

RIO DE JANEIRO, 2007) 

Após sua reforma, no final de 2006, a casa ganhou novas instalações, como 

salas de vídeo e de convenções. Abriu uma exposição permanente, que conta com 

duas salas de exposição com placas e fotos que contam a história do parque e 

exposição permanente de vestígios que foram encontrados nas escavações feitas 

em 1989, do período em que a casa era sede da fazenda e moradia, Há também 

terminais eletrônicos sobre os recursos naturais, culturais e históricos do Jardim 

Botânico em inglês e português.  

 
 

3.2.2. Casa dos Pilões 

 
 
Outra de grande importância do Jardim Botânico, a Casa dos Pilões, foi 

construída em 1800 e foi reformada em 1809 para fazer parte da Fábrica de Pólvora. 

Tinha como função moer o carvão que alimentaria a Fábrica, que foi criada em 1808 

com o objetivo de produzir os explosivos que abasteciam o mercado brasileiro e era 

utilizado para conter as revoltas populares.  

Na Fábrica de Pólvora da Lagoa, o processo de produção do explosivo 

desenvolvia-se em sete etapas sucessivas, cada uma delas realizada em oficinas 

distintas: Oficina de Refinação, Oficina de Carbonização, Oficina de Pulverização, 1ª 

Oficina de Mistão, Oficina de Moinho de Pilões (a única que sobrou e onde se 

encontra atualmente o Museu), Oficina de Granizar, 1ª Oficina de Alisamento. 

Inicialmente, na Oficina de Refinação e nos fornos de carbonização, eram 

preparados os três componentes da pólvora (salitre, enxofre e carvão); em seguida, 

esses elementos eram triturados separadamente na Oficina de Pulverização por 

mós 3/4, conhecidas por pedras açoreanas usadas para a trituração e, depois de 

transformados em pó, passavam para a Oficina de Mistão, onde eram misturados. 

Essa mistura era compactada na Oficina do Moinho de Pilões, produzindo-se a 

pólvora. O explosivo era então encaminhado à Oficina de Granizar, onde passava, 

primeiramente, por um processo de secagem sendo, posteriormente, 

desempoeirado e granulado. Depois de receber o acabamento final na Oficina de 
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Alisamento, a pólvora retornava à Oficina de Granizar, onde era separada e, 

finalmente, embarricada.3 

Na Oficina de Moinho de Pilões era realizada a etapa mais perigosa do 

processo de produção do explosivo: a compactação da pólvora. O equipamento que 

efetuava esse trabalho era composto por duas baterias de pilões, separadas e 

movidas por uma roda-d’água. Esses pilões, com extremidade em bronze, 

comprimiam porções da mistura de salitre, enxofre e carvão colocadas nos 

recipientes de madeira embutidos no piso da oficina (os almofarizes), situados 

exatamente abaixo de cada um dos pilões existentes.  

Quando a Fábrica de Pólvora foi desativada e transferida para a Serra da 

Estrela, em Petrópolis, em 1831, o seu terreno foi desmembrado em vários sítios e 

chácaras, ficando a Oficina do Moinho de Pilões localizada no interior de um dos 

lotes arrendados a particulares, sendo, então, transformada em residência particular 

de D. Felicidade Perpétua da Cunha. Em 1859, a Casa dos Pilões e a chácara onde 

se situava foram incorporadas ao Jardim Botânico. Desde então, sofreu várias 

reformas e teve diversas utilizações, entre as quais a de depósito de máquinas 

agrícolas do Jardim Botânico, moradia dos funcionários da instituição, depósito de 

sementes, residência e laboratório do Dr. João Geraldo Kuhlmann e finalmente, 

Museu Botânico Kuhlmann, fundado pelo então presidente Juscelino Kubitschek. O 

precário estado de conservação do imóvel determinou, em 1982, a sua interdição. 

 
 

1809 a 1831 Oficina de compactação da pólvora 
  Aterro 
1831 a 1859 Residência de D. Felicidade Perpétua da Cunha 
  Aterro 
1859 a 1934 Depósito de equipamentos agrícolas 
  Moradia dos funcionários do Jardim Botânico 
1934 a 1941 Depósito de sementes 
1941 a 1951 Residência do Dr. Kuhlmann 
1951 a 1982 Museu Botânico Kuhlmann 

Quadro 1  - Cronologia das camadas de ocupação da Casa dos Pilões 
 

 

As escavações arqueológicas feitas no antigo engenho resultaram na  

                                                 
3 Folheto “Casa dos Pilões”, adquirido no Centro de Visitantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
em 2004. 
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descoberta das estruturas remanescentes da Oficina de Compactação da Pólvora, 

composta por um vão de roda-d’água revestido de pedras e por aberturas circulares 

no solo, que abrigavam almofarizes de madeira, onde eram colocadas quantidades 

de pólvora para serem comprimidas pelos pilões. A escavação permitiu também a 

identificação de sete níveis de ocupação correspondentes aos diferentes usos da 

casa ao longo de sua existência.  

As pesquisas arqueológicas revelaram também a existência de grande 

quantidade de pedaços de porcelana, cerâmica e faiança. A explicação dos 

arqueólogos para esse achado é a de que, como não havia recolhimento do lixo até 

o século XIX, os moradores tinham o hábito de jogar pela janela ou pela porta da 

cozinha os utensílios domésticos quebrados. A preservação desse material em 

razoável estado, dizem os técnicos, deve-se à presença permanente dos moradores 

nas casas do engenho, embora todas tenham passado por muitas reformas. 

Entre os vários achados das escavações, estão em exposição atualmente os 

restos de uma tigela ou prato grande de faiança chinesa do século XVI, vários 

fragmentos de pratos, terrinas e até sopeiras de porcelana e faiança inglesas, todas 

do século XIX e um exemplar da Companhia das Índias, ou Bragantina, do século 

XIX, que deveria fazer parte do serviço principal do engenho. Dois pratos foram, 

mais tarde, reconstituídos, um do século XVIII em faiança e a outra dos fins do 

século XVIII e início do século XIX em faiança portuguesa. (1980) 

A primeira etapa do processo de restauração da Casa dos Pilões teve início 

em 1984, com a identificação do imóvel, feita através de prospecções arqueológicas 

e do levantamento dos materiais e sistemas construtivos empregados, obtendo-se, 

assim, a confirmação da existência do sítio arqueológico da Oficina do Moinho dos 

Pilões. 

A Casa dos Pilões encontrava-se então compartimentada em pequenos 

cômodos e com acréscimos que caracterizavam as duas últimas utilizações do 

imóvel: moradia e laboratório do Dr. Kuhlmann e Museu Botânico Kuhlmann. 

Os resultados obtidos nas prospecções nortearam a definição do novo uso do 

imóvel como “Museu-Sítio Arqueológico Casa dos Pilões", estabelecendo, como 

objetivo, a retomada do espaço da antiga oficina. Assim, com a demolição dos forros 

e paredes internas, o espaço ocupado por salas, quartos, banheiro, cozinha e 

serviços retomou as proporções amplas de um espaço industrial, com a estrutura do 

telhado aparente. Optou-se por manter apenas as duas paredes internas de pedra – 
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correspondentes a uma grande reforma ocorrida em 1860 – uma vez que as 

mesmas não comprometiam a leitura do sítio arqueológico. 

Concluídas as escavações arqueológicas, teve início então o trabalho de 

consolidação das paredes externas, que se constituiu, basicamente, na substituição 

das peças de madeira que se encontravam deterioradas pelo intenso ataque das 

brocas e cupins. 

O avançado estado de deterioração da estrutura do telhado impossibilitou o 

reaproveitamento das peças existentes, obrigando a sua total substituição. No 

entanto, manteve-se o sistema de construção original, característico da época, e as 

telhas artesanais foram reaproveitadas. Para a adequação do espaço interno da 

casa ao novo uso, foi construído um deque de madeira para servir como área de 

circulação dos visitantes e permitir a visualização do sítio arqueológico pelos mais 

variados ângulos.  

Os trabalhos de restauração e adaptação da Casa dos Pilões custaram 

aproximadamente Cr$ 200.000,00 cruzeiros e foram elaborados e custeados pela 6ª 

Coordenação Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com 

recursos provenientes do Ministério da Cultura.  

Após a restauração e estudo do imóvel, entre 1982 e 1984, o imóvel foi 

identificado através de prospecções arqueológicas, objetos e fragmentos 

encontrados, fazendo parte atualmente de uma exposição permanente, além de um 

painel que, retrata o processo de produção da pólvora e o funcionamento da fábrica. 

Após restauração feita, a Casa foi aberta ao público em 1992, tendo passado por 

reformas em 2005. 

As mós que estão localizadas em frente à Casa dos Pilões pertenciam à 

Oficina de Pulverização da Fábrica de Pólvora. Eram utilizados para triturar o carvão 

e o enxofre, em uma das etapas da fabricação da pólvora, além de terem moído 

milho também. Hoje há nove mós ¾ conhecidas por pedras açoreanas. Sete dos 

nove mós ¾ foram retirados em 1977 da encosta da Rua Pacheco Leão e da 

margem do rio Macaco, onde tinham sido abandonados, para o interior do Jardim 

Botânico, formando com uma peça de granito utilizada na moagem do carvão e 

introduzida no Jardim na mesma época, conjunto de apreciável valor histórico. 
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3.2.3. Solar da Imperatriz 
 
 

O prédio do Solar da Imperatriz tem sua origem associada ao mais antigo 

engenho de açúcar do Rio de Janeiro, o Engenho Nossa Senhora da Conceição da 

Lagoa, construído em 1575, a mando do rei de Portugal. A construção e mais 58 

chácaras faziam parte do engenho e se estendiam por todos os bairros que 

atualmente circundam a Lagoa Rodrigo de Freitas. O imóvel onde se localiza o Solar 

foi construído em 1750. Foi arrendado no final do século XVIII e desapropriado por 

D. João VI no início do século XIX, para a construção da Fábrica de Pólvora, que 

deu origem ao Jardim Botânico, em 1808. 

O local tornou-se conhecido como Solar da Imperatriz, em 1829, pois se 

acreditava que o Imperador D. Pedro I o teria dado de presente para a sua segunda 

mulher, Dona Amélia de Leuchtemberg. Porém, outra Fazenda dos Macacos existia 

também, no Grajaú, com um solar mais nobre e adequado a uma imperatriz 

austríaca, desacostumada ao clima tropical. O equívoco está registrado em diversos 

textos, ainda sem revisão histórica. 

Entre 1846 e 1847, o local se destacou como a maior propriedade em 

extensão da época e passou a ser conhecido como Fazenda dos Macacos, já que 

no seu interior nascia o rio de mesmo nome. Ele foi utilizado como canavial, para 

corte de madeira e fabrico de lenha e carvão, plantação de 6.000 pés de café e 

laranja, assim como bananal e pomar. 

Em 1875, o prédio tornou-se o Asilo Agrícola do Imperial Instituto de 

Agricultura para formar meninos órfãos em trabalhos rurais. Nessa fase, havia 

biblioteca, enfermaria, dormitórios para 40 alunos, salas de aula e a criação do bicho 

da seda - uma cultura com muitos registros na história do Jardim Botânico, e até 

mesmo uma linha férrea de bitola estreita, ligando o solar ao Jardim. Após funcionar 

durante 5 anos, o asilo foi desativado com a Proclamação da República. 

Em 1909, passou a sediar o Museu Florestal e, em 1927, um Laboratório de 

Botânica. 

Em 1973, o nome Solar da Imperatriz foi oficialmente reconhecido, quando o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tombou a área para 

acréscimo ao Jardim Botânico. 
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Em dezembro de 1998, começaram as obras de restauro do Solar, mediante 

a parceria da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Meio Ambiente, com o 

objetivo de ali instalar a Escola Nacional de Botânica Tropical. (ASCOM, 2007) 

Em 2001, o Solar é inaugurado e acrescenta à sua história o título de Escola 

Nacional de Botânica Tropical - a primeira no gênero, na América Latina. Localiza-se 

na Rua Pacheco Leão, 2040. (ASCOM, 2007) 

 
 

3.2.4. Portal e Ruínas da Antiga Fábrica de Pólvora  
 
 
Um marco do início do Jardim Botânico, o Portal e as Ruínas da antiga 

Fábrica de Pólvora ainda possuem o brasão da Coroa Portuguesa do Brasil Colônia. 

As ruínas são formadas pelas paredes de pedra, construídas com óleo de baleia, e 

pela portada em arco abatido encimada pelo brasão da Coroa Portuguesa, sob o 

qual existiu o escudo do Reino do Brasil. O Portal foi construído na época da 

inauguração da Fábrica de Pólvora, em 1808, com a finalidade de dar acesso à 

Fábrica, porém sofreu uma explosão em 1831 na qual sobraram somente as Ruínas 

do muro e do Portal, mas apesar da explosão, encontram-se ainda em razoável 

estado de conservação. À direita, avistam-se as ruínas do muro da Fábrica de 

Pólvora, todo em pedra aparente. (GUIA DE TURISMO MICHELIN, 2000, p.247) 

Na direção do Cônego Dr. Paulino Litz, houve uma reforma do conjunto da 

antiga Fábrica de Pólvora. A portada foi pintada com tinta látex branca, quando a 

técnica original era à base de óleo de baleia. Os pilares das portas laterais foram 

revestidos de cacos de pedra irregulares. Abriga a coleção de plantas medicinais, 

parque infantil, um lago com a escultura da Mulher com Cornucópia e serviços. 

(1980) 

 
 

3.2.5. Antigo Portal da Academia de Belas-Artes 
 
 
Em estilo neoclássico e feito de mármore carrara e granito, o Antigo Portal da 

Academia de Belas-Artes é de autoria de August Henri Victor Grandjean de 

Montigny, que veio para o Brasil na Missão Artística Francesa. Pertencia à Real 

Academia de Belas Artes, inaugurada em 1826 onde é hoje a Avenida Passos, no 

Centro do Rio de Janeiro. O prédio foi demolido em 1938 e foi do arquiteto Lúcio 
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Costa a idéia de levar o portal para o Jardim Botânico, logo após a demolição. A 

fachada do corpo central foi desmontada e reconstruída em 1940 na Aléia das 

Palmeiras. (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 

JANEIRO, 1996, p. 37) 

Recebeu de volta seu portão de ferro restaurado em 2006. A peça foi 

encontrada recentemente em um galpão da instituição. Antes de fixar o portão e 

recompor o conjunto arquitetônico, uma equipe da Coordenadoria de Restauração, 

Obras e Manutenção do JB (CROMA), identificou os estragos sofridos pela peça, 

fotografou e fez a descrição de todos os seus elementos decorativos. A restauração 

do portão durou três meses e foi quase toda realizada dentro do Jardim. Na primeira 

etapa foi retirada toda a sua ferrugem. Algumas peças em bronze foram enviadas 

para uma fundição como modelos para a confecção de novos ornamentos. O 

monumento recebeu de volta estrelas, motivos florais do arco e pontas de lança. 

Como o portal estava fora do prumo, o portão teve que ser erguido e encaixado com 

a ajuda de dez trabalhadores. (ASCOM, 2006) 

Com isso, os visitantes do parque podem transpor o portão através de uma 

parte que permanecerá aberta a fim de permitir a interação do público com o 

monumento restaurado. (ASCOM, 2006) 

 
 

3.2.6. Rio dos Macacos 
 
 
O Rio dos Macacos, rio que corta o Jardim Botânico, nasce na Vista Chinesa, 

localizada no Parque Nacional da Tijuca, atravessa o bairro do Horto e o Jardim 

Botânico, desaguando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Hoje pode ser considerado um 

pequeno riacho, mas foi de fundamental importância ainda na época em que a área 

do parque era um engenho. 

O rio abastecia o engenho até a construção da Fábrica de Pólvora, quando 

teve sua função modificada e passou a movimentar a roda d’água que compactava a 

pólvora. 

Atualmente o rio continua cortando o Jardim Botânico, não mais com a função 

de abastecê-lo, porém ainda embelezando-o e encantando a seus visitantes. Está 

sendo feito um projeto de recomposição da vegetação ciliar em 600 metros da 

margem do Rio dos Macacos, em uma área de mata pertencente à instituição. O 
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projeto será desenvolvido com recursos da parceria firmada entre o parque e a 

Petrobrás. Será reflorestada uma área de 30 metros de largura dos dois lados do rio 

ao longo de um trecho de 600 metros. Numa primeira etapa, será feita a 

recuperação do solo e, em seguida, o plantio das espécies originárias da mata ciliar, 

que terá manutenção e conservação ao longo de 6 meses. A recomposição dessa 

vegetação é de grande interesse ecológico porque além de ser responsável pela 

retenção de sedimentos que comprometem o curso das águas do rio, ela também 

serve de alimento para a fauna da região. (ASCOM, 2006) 

Dentro do Arboreto do parque, foi restaurado um trecho de 100 metros do 

canal por onde passa o rio dos Macacos. Também nesse caso, a obra foi custeada 

com recursos provenientes da parceria com a Petrobras. (ASCOM, 2006) 

 
 

3.2.7. Aqueduto da Levada 

 
 
Localizado no Vale das Margaridas, o Aqueduto da Levada foi construído em 

1853 durante a administração de Cândido Baptista de Oliveira com o objetivo de 

transportar água para o hospício da Avenida Pasteur. Posteriormente, foi utilizado 

para mudar o curso das águas do Rio dos Macacos e conduzi-las das nascentes do 

Grotão para irrigar o Jardim Botânico, desaguando, até hoje, nas cascatas e lagos 

do arvoredo. (JOBIM, 1988) 

Seus três grandes arcos em estrutura mista de tijolo e alvenaria de pedra 

revelam agradável contraste entre as retas e curvas da arquitetura clássica em meio 

a mais exuberante natureza. Atualmente é um dos poucos aquedutos de pequeno 

porte do Rio de Janeiro e um dos marcos da história da cidade, sendo ainda 

responsável pelo abastecimento de água do Jardim, desaguando em lagos e 

cascatas. (JOBIM, 1988) 

O local acabou se tornando área de descarte e o Laboratório de Resíduos. 

Com a restauração, feita em 2005, as pedras e a vegetação aparente deram lugar a 

um acabamento caiado, revelando os frisos originais. O projeto paisagístico facilitou 

novos acessos no interior do jardim como, por exemplo, a trilha da Mata Atlântica. 

Criou e introduziu ainda caminhos, gramados, canteiros e arbustos. (ASCOM, 2005) 

A recuperação do monumento histórico integra uma política para manter e 

expandir as áreas de pesquisa e histórico-culturais do Jardim e seus entornos. Isso 
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permitiu que o parque ganhasse mais 8.000 m² de área totalmente recuperada. O 

trabalho de restauração do aqueduto envolveu várias fases, desde a demolição das 

construções que escondiam o monumento e recuperação dos frisos e detalhes 

originais, até a caiação de toda nova superfície, sob a orientação do IPHAN. Esse 

cuidado teve o objetivo de proteger e garantir a longevidade do monumento. 

(ASCOM, 2005) 

 
 

3.2.8. Busto e Brasão de D. João VI 
 
 

Existe no Jardim Botânico um busto e o brasão de D. João VI, fundador do 

Jardim Botânico. A escultura, em bronze sobre pedra, é obra do escultor Rodolfo 

Bernadelli, do ano de 1898, e foi inspirada nas pinturas de Jean Baptiste Debret.   

O busto e o brasão estavam originalmente situados em frente à Palma Mater 

e foram encomendados em ocasião do centésimo aniversário do Jardim Botânico, 

em 1908. As primeiras sementes chegaram em 1809 trazidas pelo oficial da Marinha 

Luiz d’Abreu Vieira e Silva das Ilhas Maurício, de onde vieram também muitas outras 

mudas de plantas que ajudaram a construir o Jardim Botânico. (DEAN, 1991, p. 9) 

Hoje existem várias “filhas” da Palma Mater, pois são árvores plantadas com 

sementes da árvore-símbolo do Jardim Botânico e também a Palma Filia, que foi 

plantada em 1973 no mesmo lugar onde se encontrava a Palma Mater, que foi 

destruída por um raio em 1972, já com 163 anos, com 38,70m de altura e 90 cm de 

diâmetro. A Aléia Central do Jardim Botânico, símbolo do parque, conta hoje com 

134 palmeiras derivadas da Palma Mater em sua extensão.  

Um dos motivos de emoção para seus visitantes é a visão do tronco da palma 

mater, plantada por D. João VI em 1809, que foi atingido por um raio em 1972, 

ocasionando sua morte. Devido a isso, parte de seu tronco encontra-se guardado 

como preciosa relíquia na entrada do edifício da administração, da mesma forma 

que a placa de mármore partida nessa ocasião pela faísca elétrica. (HISTÓRIA DO 

BAIRRO DO JARDIM BOTÂNICO, 2007) 
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3.2.9. Biblioteca Barbosa Rodrigues 
 
 

A Biblioteca Barbosa Rodrigues, criada em 23 de junho de 1890, originou-se 

da coleção doada pela Família Imperial a João Barbosa Rodrigues, quando Diretor 

do Jardim Botânico, e vem ao longo dos anos acumulando um inestimável acervo 

científico, histórico e cultural. O acervo, especializado em Botânica e ciências afins, 

é composto de cerca de 108.700 volumes, entre eles, obras especializadas, livros de 

referência, periódicos nacionais e estrangeiros, 3000 obras raras, nas quais se 

incluem publicações do século XVII ao século XX e parte da coleção de Botânica 

doada por D. Pedro II à “Coleção Theresa Cristina”, sendo a mais completa 

biblioteca especializada em botânica do País. (ASCOM, 2007) 

Foi reformada em 2006, ganhando uma área própria para obras raras, 

arquivos deslizantes, funcionários especializados, ambiente climatizado, novos 

títulos de botânica e nova iluminação, além da informatização do acervo.  Essas 

mudanças visam atender à comunidade científica do Jardim Botânico e outras 

instituições do Estado. Funciona de segunda a sexta feira de 8 h às 17 h. (ASCOM, 

2007) 

 
 

3.2.10. Outros Atrativos 

 
 
Além das construções históricas e contemporâneas, o Arboreto possui ainda 

pontes, a Gruta Karl Grass, Mirante da Imprensa, Parque Infantil, localizado no 

interior das Ruínas da Fábrica de Pólvora e riacho. Seu acervo soma 9 estátuas, 7 

bustos, 6 esculturas, 3 fontes, 2 cascatas, 7 bebedouros e 2 chafarizes. (ASCOM, 

2007) 

O Chafariz Central, também conhecido como Chafariz das Musas, é o maior 

deles. Possui 4 figuras que representam a Poesia, a Ciência, a Música e a Arte. Foi 

fabricado na Inglaterra e trazido do Largo da Lapa para o Jardim Botânico em 1895, 

sendo atualmente uma das referências do jardim. (ASCOM, 2007) 

O Memorial Mestre Valentim, inaugurado em 1997, homenageia o artista que 

dá nome ao espaço, com a exposição de suas obras: as estátuas da Ninfa Eco, do 

Caçador Narciso e das Aves Pernaltas. A Ninfa Eco e Caçador Narciso, datadas de 

1783, são as primeiras obras em metal fundido no Brasil, em liga de estanho e 
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chumbo e foram trazidas para o Jardim Botânico quando da demolição do Chafariz 

das Marrecas, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro. Já as Aves Pernaltas, 

fundidas em liga de bronze, enfeitavam o Passeio Público, sendo trazidas para o 

Jardim Botânico em 1905, para adornar o saguão do prédio do Museu Botânico. São 

consideradas as estátuas mais valiosas do parque. (JARDIM BOTÂNICO DO RIO 

DE JANEIRO, 2006). 

O parque ainda conta com as estátuas da Deusa Ceres e Diana e a Fonte 

Wallace, composta por 7 peças em ferro fundido da Fundação Val d’Osne e está 

espalhada em diversos pontos do jardim. Por fim, a paisagem é emoldurada pela 

aléia Barbosa Rodrigues, a mais importante do Jardim, onde estão plantadas 134 

palmeiras-imperiais e a aléia das Mangueiras ou Barão de Capanema, a mais antiga 

do parque, o Cômodo Frei Leandro, também conhecido como Casa dos Cedros, a 

Região Amazônica e o Lago do Pescador. (ASCOM, 2007) 

 
 

3.3. HISTÓRIA E NATUREZA: UMA UNIÃO POSSÍVEL? 
 
 

O Jardim Botânico, segundo definição do International Council of Museums é 

um museu a céu aberto, pois possui características importantes, como a presença 

de construções em sua área que fazem parte da história do parque. Segundo 

PREITE (2002, p. 254), museu a céu aberto tem como características: 

 
 

“os objetos da coleção são os edifícios, as instalações, os 
manufatos, o maquinário, tudo disposto num espaço aberto. O 
modelo cultural de referência é então o do open air museum, que 
propõe um círculo expositivo outdoor, distribuído num território 
extenso.”  

 
 

O Jardim Botânico também é museu vivo natural, devido a sua natureza 

heterogênea e seu patrimônio histórico distribuído por sua área, fazendo dele um 

sítio único. 

Os achados arqueológicos encontrados constituem-se suportes de 

identificação da área, que por ter tido inúmeras funções, possui vários objetos de 

diferentes períodos. O fato das construções nunca terem mudado de lugar coloca os 

visitantes no lugar onde a história aconteceu, dando certo ar de realismo à visita. 
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No caso da Casa dos Pilões, o fato de a casa ter sido fábrica e depois 

residência e laboratório fez com que fossem refeitas parte das estruturas principais, 

no caso, as fossas para fazer pólvora, sem deixar de mostrar também os utensílios 

domésticos. Quanto ao parque, as construções somente ganharam notoriedade 

administrativa quando a Casa dos Pilões estava prestes a ser destruída por falta de 

cuidado e manutenção. Essa ameaça despertou a atenção para a importância dessa 

e de outras construções da área, datadas de cerca de 200 a 400 anos de existência, 

como o caso do Centro de Visitantes. 

A arqueologia industrial dessas construções é riquíssima e seu grande 

desafio é não somente mostrar o lugar ou o que foi encontrado nas escavações 

arqueológicas, mas sim juntar os dois e propiciar aos visitantes informações de 

como funcionava aquele local, porque está daquela forma, o que era feito lá e 

porque é importante para a História. Somente assim as pessoas entenderão a razão 

das construções estarem ali e que funções possuíam, sem danificar o elemento 

principal do parque: a sua flora. 

Além disso, as construções não têm somente importância histórica, mas 

também artística, como por exemplo, os muitos vestígios de louças da Companhia 

das Índias, encontradas no local. Cada casa sofreu adaptações em cada período 

pelo qual passou como fábrica, residência, fazenda de cana-de-açúcar sem deixar, 

entretanto, de ter sua estrutura principal, podendo assim revelar diferentes aspectos 

antropológicos, com percepções distintas de cada pessoa do lugar.  

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro também pode ser avaliado como um 

espaço de apreciação estética e ambiental. As áreas históricas e naturais formam o 

conjunto do parque, fazendo com que muitos desses elementos se fundam e se 

completem mutuamente. Entretanto, a natureza, que atrai por sua pujança, é 

também um empecilho para a manutenção das antigas construções. Muitas das 

plantas existentes lá chegaram depois das construções prontas, tendo que se 

adaptar a elas, implicando na necessidade de ações constantes nas construções e 

nas plantas. Com isso, um dos maiores desafios do Jardim é juntar história e 

natureza em um único lugar de forma harmoniosa. Essa possibilidade é mostrada 

nas ligações feitas entre plantas e construções advindas da longa convivência entre 

elas. A natureza acaba sendo um acervo com importância tão relevante quanto a 

das construções e o que há em seus interiores.  
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Essa ligação da natureza com a história do parque é muito importante para o 

Jardim Botânico, pois acaba levando mais visitantes ao parque interessados em ver 

esse interessante casamento. No entanto, esses fluxos turísticos devem ser bem 

trabalhados, porque podem ser prejudiciais para as construções e a para a flora do 

lugar, havendo a necessidade da sustentabilidade, pois para o Código Mundial de 

Ética do Turismo,  

 
 

“É dever de todos os agentes envolvidos no desenvolvimento 
turístico salvaguardar o ambiente e os recursos naturais na perspectiva de 
um crescimento econômico sadio, contínuo e sustentável, capaz de 
satisfazer eqüitativamente as necessidades e as aspirações das gerações 
presentes e futuras.” (OMT, 1999, p.108 apud PETROCCHI). 

 
 Esse cuidado já se faz presente na área em razão do Programa de Educação 

Ambiental do parque. Essa união é muito bem abordada por Lindberg e Hawkins, 

1999: 

 
 
“[...] as áreas naturais, em particular as áreas protegidas 

legalmente, sua paisagem, fauna, e flora, juntamente com os elementos 
culturais existentes, constituem grandes atrações, tanto para os habitantes 
dos países aos quais as áreas pertencem quanto para turistas de todo o 
mundo. Por esse motivo, as organizações para a conservação reconhecem 
a enorme relevância do turismo e estão cientes dos inúmeros danos que 
um turismo mal-administrado ou sem controle pode provocar nos 
patrimônios natural e cultural do planeta.” (LINBERG, 1999, p.26 apud 
BARRETO; TAMANINI). 

 
 

O fato de haver história, cultura e natureza faz com que as pessoas se 

lembrem e façam um pouco parte da história que aconteceu no local. O museu ajuda 

a resgatar uma parte dessa história, ao mostrar sua própria trajetória e todas as 

modificações que sofreu ao longo dos anos, justificando dessa forma sua razão de 

existir e de estar ali. As diversas mudanças de utilidade nos diferentes tipos de 

construções testemunham as constantes descontinuidades e mudanças de funções 

dessas construções e acrescentam elementos importantes à história do jardim. O 

Centro de Visitantes acaba sendo um museu de si mesmo, ao contar a história do 

parque e das construções, inclusive dela própria. 

A idéia de colocar as mós da Fábrica de Pólvora foi muito interessante, pois 

houve uma união entre natureza e história, apesar da manutenção dessas peças em 

condições externas ser mais degradável, devido às ações do tempo e da própria 
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natureza. O cuidado maior nesse ponto é manter para que não se prejudique o que 

está sendo exposto ao público visitante. 

Atribuir novas funções às antigas construções foi a forma encontrada para dar 

destinos alternativos aos pontos históricos e atender ao mesmo tempo ao público 

visitante do Jardim, como por exemplo, no Centro de Visitantes e no parque infantil. 

Essas modificações atendem ao que diz a Carta de Quito, que recomenda que os 

bens tombados, como o Jardim Botânico, devem ter uso principalmente para o 

turismo, a fim de que se mantenham conservados. (CARTA DE QUITO, 1975) 

Os objetos arqueológicos do parque ainda estão em estudo. Segundo Lavôr4 

(2006), faltam alguns dos fragmentos achados durante as escavações no Centro de 

Visitantes que estão, em grande parte, em análise para catalogação na Fundação de 

Ensino Superior do Vale do Sapucaí. Alguns dos fragmentos devolvidos estão em 

exposição permanente no Centro de Visitantes. Lavôr (2006) também relata que 

foram encontrados 40 barris de ossos enterrados onde atualmente é a entrada 

principal do Jardim Botânico, datados com idade entre 200 e 300 anos, 

provavelmente de escravos que trabalhavam na área no período em que era 

fazenda pertencente à Coroa. 

Atualmente, o parque vem investindo em reformas das áreas históricas, além 

da abertura de outras que estavam fechadas ao público, para justamente fazer essa 

integração. Essa política consiste em abrir à visitação a Trilha da Mata Atlântica, o 

cactário e o Aqueduto da Levada. Isso faz parte da política de expansão do arboreto 

e recuperação dos espaços construídos que está sendo implantada, adicionando 

mais atrativos e conforto para os visitantes em preparação para os 200 anos do 

Jardim Botânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Palestra proferida por João Conrado de Niemeyer Lavôr no dia 24 maio 2006 no Instuituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 



 47

 

 

 

 

 

 

 

4. PESQUISAS 

 
 
 

Para traçar um perfil do visitante do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foram 

utilizados os seguintes dados: Anuário EMBRATUR 2006, Pesquisas da Secretaria 

Municipal de Turismo (Riotur) em parceria com o Centro Universitário da Cidade 

(UNIVERCIDADE), do período compreendido entre 2004 e 2007 e pesquisas feitas 

pelos funcionários do Jardim Botânico, nos anos de 1998 e 2006. 

Segundo a EMBRATUR, das 5.018.991 turistas que entraram no Brasil em 

2006, 794.219 visitaram o Rio de Janeiro. Dos que estiveram na cidade, 70% são 

turistas brasileiros de outros estados e os 30% restantes de outros países, com 

destaque para os Estados Unidos, Argentina e Portugal. Esses números mostram 

que o Rio de Janeiro é o principal destino turístico do Brasil, com a entrada de cerca 

de 16% do total de visitantes do País em 2006.  

Com relação aos atrativos turísticos que a cidade possui, segundo a 

Secretaria Estadual de Turismo (Turisrio), os mais visitados são o Corcovado, o Pão 

de Açúcar e o Maracanã. No entanto, os atrativos mais bem avaliados pelo Guia 4 

Rodas com relação à infra-estrutura de atendimento aos visitantes são o Museu 

Histórico Nacional, o Corcovado e o Pão de Açúcar. Em ambas as fontes acima 

citadas, o Jardim Botânico não é mencionado, indicando que esse atrativo não 

consegue atrair de forma substancial a preferência majoritária dos visitantes. 

O Ministério do Turismo lançou em 2005 o Programa de Regionalização do 

Turismo, que dividiu o País em diversas rotas turísticas, a fim de incentivar o turismo 

naquelas regiões. De acordo com o Ministério, os roteiros turísticos regionais do Rio 

de Janeiro a serem incentivados em 2007 são: o Roteiro Serra e Mar, com cidades 

da Região da Serra Imperial e Costa do Sol, Roteiro Floresta e Mar, com cidades da 
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Costa Verde e o Roteiro Rio e Niterói, incluindo nesse roteiro, portanto, o Jardim 

Botânico, o que poderá contribuir para o crescimento de seu número de visitantes. 

As pesquisas feitas pela Secretaria Municipal de Turismo (Riotur) em parceria 

com a UNIVERCIDADE entre os anos de 2004 e 2007 englobaram os diversos 

agentes pertencentes direta ou indiretamente ao turismo: moradores da cidade, 

turistas domésticos, turistas internacionais e excursionistas de cruzeiros. 

As pesquisas com a população local foram feitas nos anos de 2004, 2005 e 

2007 (Quadro 2) nos bairros de Méier, Bonsucesso, Copacabana e Ipanema.  

Nas pesquisas de 2004 e de 2005, foi perguntado aos entrevistados quais 

eram os principais atrativos turísticos da cidade para eles e em nenhum dos casos o 

Jardim Botânico foi citado. Na pesquisa de 2004, foi perguntado também quais 

atrativos turísticos os entrevistados conheciam. Nas respostas obtidas, o Jardim 

Botânico teve 10% das respostas, o que equivale a cerca de 300 entrevistados, 

ficando em 4º lugar. Essa resposta mostra o pouco conhecimento dos moradores da 

cidade da existência e das atrações que o parque oferece ao seu público. 

Na pesquisa realizada em 2007, sobre os hábitos de consumo turístico do 

carioca, foi perguntado a 2000 moradores da cidade do Rio de Janeiro quais os 

atrativos turísticos da cidade que não conheciam. O Jardim Botânico ficou em 2° 

lugar, com 45% das respostas, cerca de 900 pessoas, ficando atrás somente do Pão 

de Açúcar, que obteve 50% das respostas. Na mesma pesquisa, foi perguntado 

também quais os atrativos turísticos que os entrevistados mais conheciam do Rio de 

Janeiro e o parque não é citado entre eles, revelando assim pouco conhecimento 

sobre o Jardim Botânico por parte dos cariocas moradores de diversos bairros da 

cidade. A pesquisa foi feita com moradores das Zonas Sul, Norte e Oeste. 

 
 

Atrativos 
Turista Doméstico Excursionista de Cruzeiros Turista Internacional 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Pão de Açúcar 30% 19% 29% 30% 43% 35% 
Corcovado 21% 28% 38% 40% 25% 30% 
Floresta da 
Tijuca 7% 16% * * 22% 25% 
Jardim Botânico * * 7% 7% 10% 10% 
Praias 25% 23% 22% 22% * * 

*Dados não citados na pesquisa. 
Quadro 2 : Percentuais obtidos pelos atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro de  
                  acordo com a preferência de diferentes tipos de visitantes. 
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As pesquisas com turistas domésticos foram realizadas nos anos de 2006 e 

2007, nos períodos de inverno e Páscoa, respectivamente. A maioria declarou ser 

proveniente dos estados de São Paulo e Minas Gerais e ao serem perguntados 

sobre os atrativos turísticos mais visitados por eles, em nenhuma das pesquisas foi 

mencionado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Entretanto, entre os lugares mais 

visitados, muitos atrativos histórico-culturais e naturais foram citados, mostrando a 

falta de conhecimento e/ou interesse por parte deles em conhecer o parque. 

Os turistas estrangeiros foram pesquisados nos anos de 2005 e 2006, nos 

períodos do Reveillon, Carnaval e no inverno, período em que grande parte desse 

tipo de turista vem para o Brasil, em conseqüência do verão no Hemisfério Norte. Ao 

serem perguntados sobre o atrativo que mais os agradou, em todos os casos o 

Jardim Botânico foi citado, estando na maior parte dos casos em 4º lugar, atrás 

somente do Pão de Açúcar, Corcovado e Praias, que são os principais atrativos da 

cidade. Esse dado indica o grande interesse por parte dos estrangeiros por essa 

área que mistura história, cultura e natureza na Zona Sul da cidade. O Jardim 

Botânico foi também escolhido por turistas norte-americanos e alemães em 3º lugar 

de preferência, classificando o Pão de Açúcar e o Corcovado em 1º e 2º lugares, 

respectivamente.  

Foi feito também um cruzamento de dados com as pesquisas de 2006, 

referentes aos turistas internacionais e aos períodos de Reveillon e Carnaval, como 

mostra o Quadro 3. Observando-se os percentuais, pode-se concluir que, apesar do 

tipo de turista que vem ao Rio de Janeiro nesses períodos ter características 

distintas, os percentuais referentes à preferência dos atrativos turísticos não sofrem 

grande diferença entre os dois períodos, indicando assim uma homogeneidade de 

opiniões com relação aos atrativos turísticos da cidade pelos turistas estrangeiros. 

 
       

2006 Reveillon Carnaval Média 
Pão de Açúcar 43% 33% 38% 
Corcovado 25% 25% 25% 
Floresta da Tijuca 22% 14% 18% 
Jardim Botânico 10% 10% 10% 

Quadro 3 : Comparativo de turistas internacionais em visita 
                        ao Rio de Janeiro em diferentes períodos do ano. 
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Foi feito também um cruzamento de dados com as pesquisas de 2006, 

referentes aos turistas internacionais e aos períodos de Reveillon e Carnaval, como 

mostra a figura 3. Observando-se os percentuais pode-se concluir que, apesar do 

tipo de turista que vem ao Rio de Janeiro nesses períodos ter características 

distintas, os percentuais referentes à preferência dos atrativos turísticos não sofrem 

grande diferença entre os 2 períodos, mostrando assim uma homogeneidade de 

opiniões com relação aos atrativos turísticos da cidade pelos turistas estrangeiros. 

As pesquisas com excursionistas de cruzeiros foram realizadas nos anos de 

2006 e 2007. Deve-se atentar a um dado peculiar desse tipo de turista, pois sua 

motivação da viagem é diferente dos outros tipos de turistas acima citados. Esse tipo 

de turista tem como principal motivação o cruzeiro em si, e a visita à cidade é 

apenas uma conseqüência da viagem. Ao serem perguntados sobre os atrativos 

turísticos que conheceram no Rio, em ambas as pesquisas 7% revelam ter ido ao 

Jardim Botânico, demonstrando assim interesse por esse atrativo turístico da cidade. 

Essas pesquisas indicam que o turista internacional, de cruzeiros ou não, 

acaba conhecendo e manifestando maior apreço pelo Jardim Botânico do que os 

turistas brasileiros e a própria população da cidade, que pouco sabem e visitam o 

parque, talvez por falta de conhecimento ou interesse. 

No ano de 1998, foi feita uma pesquisa com os visitantes do Jardim Botânico 

para tentar traçar seu perfil. A pesquisa mostrou que 72% dos visitantes têm entre 

20 e 49 anos e 58% são do sexo masculino. São moradores da cidade do Rio de 

Janeiro, acompanhados de crianças e que visitam eventualmente o parque. 57% dos 

visitantes vão ao parque para fins educativos, profissionais e científicos, dando 

destaque principal às coleções botânicas. Foram citados também os monumentos, 

com 19%, uma porcentagem bem menor, mostrando um interesse científico e 

ecológico no parque por parte de seus visitantes. 

Foi perguntado aos visitantes quais as melhorias que eles sugeriam para o 

parque, a fim de incrementar a área do jardim. As diversas sugestões foram 

atendidas. Foram criados cursos, principalmente das áreas de botânica, artes e 

atividades físicas diversas, coordenadas pela Associação de Amigos do Jardim 

Botânico, que também implantou o serviço de guias para os visitantes. O Centro de 

Visitantes colaborou nesse processo, ao realizar programas de educação ambiental 

e atendimento às escolas. Os serviços de apoio foram melhorados, placas de 

identificação de vegetação e sinalização foram colocadas em português e inglês, 
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exposições botânicas e culturais são feitas na área do parque, além de eventos 

diversos. Foi inaugurado no final de 2006 o Espaço Tom Jobim, para shows e 

exposições e é aberto ao público que visita o Jardim. Por fim, em comemoração aos 

200 anos do parque, foram feitas diversas obras de manutenção e abertura de áreas 

verdes e edificações do local. 

Os visitantes, segundo os dados da pesquisa, têm interesse em adquirir 

mudas de plantas no local, o que é de certo modo incentivado pela distribuição 

gratuita de folhetos sobre as plantas existentes na área. A respeito do preço dos 

produtos e da entrada, no valor de R$ 4,00, a maioria dos entrevistados considerou 

de custo médio. 

Uma pesquisa com três mil visitantes do parque ao longo do ano de 2006, 

está na fase de tabulação de dados, razão pela qual não foi possível de ser utilizada 

neste estudo.  

As pesquisas são consideradas vitais para o desenvolvimento de novos 

projetos para o parque, pois possibilitam o conhecimento das motivações e 

necessidades da demanda, fornecendo subsídios para a criação dos projetos e 

guiando a busca por novas parcerias com empresas privadas, a fim de obter 

recursos que se somem à ajuda advinda de emendas parlamentares, graças a qual 

foi possível realizar algumas das reformas recentes. 
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5. 200 ANOS DE JARDIM BOTÂNICO 

 
 
 

Com a aproximação da data de comemoração do bicentenário de fundação 

do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 13 de junho de 2008, o parque está 

promovendo diversas ações em preparação para essa significativa data. 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma das 39 entidades que fazem 

parte do Projeto 200 anos da Chegada da Família Real e que também completarão 

200 anos ao longo do ano de 2008. O projeto foi criado pela Associação Comercial 

do Rio de Janeiro e demais parceiros. (200 ANOS ABERTURA DOS PORTOS NO 

BRASIL, 2007) 

Uma logomarca foi criada especialmente para a ocasião. Além disso, estão 

sendo propostos o lançamento de coleções de selos, moedas e cartões telefônicos 

comemorativos, a edição de um livro sobre a história do Jardim, sua flora, 

monumentos, pesquisas e curiosidades, além de exposições. (ASCOM, 2007) 

Serão feitas também diversas mudanças e implantadas novidades em 

comemoração à data a fim de modernizar o local. Na entrada, transferida para o 

Centro de Visitantes, foi instalado um sistema informatizado com bilhetes eletrônicos 

com a logomarca do Jardim Botânico impressa. A medida tem como finalidade 

reduzir filas e tornar a emissão dos bilhetes mais rápida e eficiente. O novo sistema 

permitirá à instituição a informação, em tempo real, do número de pessoas que 

adquiriram ingressos, possibilitando maior controle da ocupação do parque. 

(ASCOM, 2007) 

Em 2006, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre o Jardim 

Botânico e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que cedeu carrinhos de golfe. 

Os carrinhos elétricos, que possuem capacidade para transportar até 7 pessoas, 

farão visitas com duração de 45 minutos e estão à disposição do público, 
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principalmente os que possuem problemas de locomoção, como idosos e portadores 

de necessidades especiais. (ASCOM, 2006) 

Foi firmado também em 2006 um acordo de patrocínio entre o Jardim 

Botânico e a Petrobrás no valor de 1 milhão de reais para a manutenção do 

arboreto, recuperação do entorno do Aqueduto da Levada e implantação do 

Programa de Educação Ambiental do Rio dos Macacos, que banha o jardim. 

(ASCOM, 2006) 

O Jardim Botânico construiu mais uma ponte no parque e está recuperando 

outras seis. O trabalho consiste no conserto das estruturas, pisos, guarda-corpos de 

madeira, alvenaria e pintura. A Coordenação de Restauração, Obras e Manutenção 

do Jardim Botânico (CROMA), responsável pelos trabalhos, construiu a ponte de 

madeira sobre o lago em substituição a uma velha tora de madeira que existia no 

local. A nova ponte dá acesso a uma ilhota onde fica a estátua da Deusa Thetis, de 

Louis Savageau (1862). Além disso, foram recuperadas duas pontes de tábuas na 

região Amazônica e uma sobre o rio dos Macacos. Foram feitas também obras na 

ponte localizada em frente ao parque infantil, danificada durante um temporal, 

facilitando a circulação dos visitantes, assim como a ponte próxima à estufa de 

bromélias. (ASCOM, 2006) 

O programa de Diagnóstico, Gestão e Preservação de Jardins e Áreas 

Históricas do JBRJ, desenvolvido pelo Laboratório de Paisagem, recuperou as 

trepadeiras das pérgulas do parque. As plantas foram identificadas em conjunto com 

o Programa Mata Atlântica (Laboratório de Botânica Estrutural). O replantio dos 

exemplares desaparecidos, a substituição de plantas doentes por novas e a 

colocação de outros suportes para as trepadeiras estão sendo executados pelo 

Laboratório de Paisagem. Participam do trabalho jardineiros, voluntários e servidores 

da Coordenação de Áreas Verdes e do Horto Florestal. O programa prevê ainda a 

recuperação da Aléia das Palmeiras e a preparação da parte de plantas históricas. 

(ASCOM, 2006) 

No final de 2006, foram inaugurados para a visitação do público os novos 

Bromeliário, Centro de Visitantes, Casa Pacheco Leão e Jardim dos Beija-Flores, 

além do Caminho da Mata Atlântica recuperado, Portal de Belas Artes e Bebedouros 

restaurados e a Biblioteca Barbosa Rodrigues modernizada, dando uma nova cara 

ao Jardim. (ASCOM, 2006) 
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O novo Bromeliário teve sua área ampliada para o plantio de novas espécies 

com condições climáticas ideais para a conservação das bromélias, áreas de 

exposição e informações. A Casa Pacheco Leão foi restaurada e abrigará o Centro 

de Educação Ambiental. O Caminho da Mata Atlântica foi aberto ao público e nele, 

introduzido o Jardim dos Beija-Flores. Como novíssimo espaço, será inaugurado 

ainda o Centro de Produtos Sustentáveis no antigo prédio da marcenaria, logo na 

entrada do parque. (ASCOM, 2006) 

Os sete bebedouros em ferro fundido do Jardim Botânico, que desde o século 

XIX integram a paisagem local também foram restaurados. Os bebedouros 

fabricados pela famosa fundição francesa Val’Dosne, junto com outras raridades, 

colocam o Rio de Janeiro como a segunda cidade do mundo em número de 

monumentos forjados pela fundição, só perdendo para Paris. A Coordenação de 

Restauração, Obras e Manutenção do JB (CROMA) executou trabalhos de 

jateamento e pintura nos bebedouros e será a responsável pelas inspeções anuais 

para verificar o estado de conservação. (ASCOM, 2006) 

A fim de fazer uma união entre cultura e meio ambiente, foi inaugurado no 

mesmo período o Centro Tom Jobim - Cultura e Meio Ambiente, em homenagem ao 

maestro que tanto gostava do parque. Está localizado na entrada do Jardim, em 

frente ao Lago das Tartarugas. (ASCOM, 2006) 

No espaço funciona a Casa do Acervo, que oferece ao público o acesso 

virtual à vida e obra do maestro e compositor Tom Jobim e do arquiteto Lúcio Costa. 

O espaço possui também um teatro com capacidade para 450 lugares e uma Sala 

Multiuso que abriga shows, exposições e cursos. Esse espaço foi construído com o 

patrocínio da Petrobras. (ASCOM, 2006) 

No entanto, a maior novidade será a inauguração em junho de 2008 do 

primeiro Museu do Meio Ambiente do País no prédio erguido no final do século XIX 

onde era o antigo Museu Botânico. O museu será construído graças ao convênio 

feito com o Ministério do Meio Ambiente, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e a Petrobras, patrocinadores das obras, que está 

orçada em 5 milhões de reais. (ASCOM, 2006) 

O novo museu terá como principal missão promover e realizar exposições e 

outras atividades de interesse ambiental do Brasil. Será um espaço representativo 

da relação do homem com a natureza. O primeiro museu de caráter ambiental 

atuará como um canal de comunicação para atingir novos e diferentes públicos 
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através de experiências concretas e lúdicas, estímulo à investigação, recurso à 

interatividade e uso de linguagem acessível a todos. A restauração do prédio 

erguido terá um papel estratégico para a política de conservação da biodiversidade.  

As obras do novo Museu do Meio Ambiente devem estar concluídas nas 

comemorações do bicentenário da instituição. O prédio será entregue ao público 

com estrutura para a realização de exposições sobre biodiversidade, mudanças 

climáticas, efeito estufa e outros temas. Para isso, serão restaurados o telhado, 

madeiras, piso, parte elétrica e criado acesso para portadores de necessidades 

especiais. (ASCOM, 2006) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

O Brasil, ainda que seja considerado um país “novo” em comparação aos 

países da Europa e da milenar Ásia, possui uma história riquíssima e diferenciada. O 

Rio de Janeiro, por sua vez, tendo sido antiga capital federal e atual centro histórico 

do País, é uma cidade única que reúne verdadeiros patrimônios nacionais que se 

destacam por sua importância em diversos aspectos históricos, folclóricos e naturais. 

O Jardim Botânico é um desses patrimônios, possuindo grande importância 

como centro de informação da flora e estudos de botânica. No entanto, não pode ser 

visto somente do ponto de vista científico e ecológico, principalmente pelo fato de 

abrigar muitas construções históricas, sendo assim um museu vivo a céu aberto. Por 

isso, a união entre ciência e cultura deve acontecer de forma sustentável, pois é algo 

que já ocorre naturalmente dentro do próprio parque, mas precisa de certa atenção e 

cuidado para não ser prejudicial para ambas às partes. O Centro Tom Jobim 

colabora nessa união, ao unir em um só lugar as duas paixões de seu ilustre 

visitante: música e natureza.  

Com a finalidade do estudo das plantas, foi esquecida a importância histórica 

do local durante muitos anos. Segundo a direção do parque, há uma preocupação 

com a manutenção das construções mais antigas com a proximidade do aniversário 

de 200 anos da instituição, o que acaba sendo um pouco tardio para edificações tão 

antigas e que precisam de constante manutenção para se manter de pé. De 

qualquer forma essa preocupação, embora tardia, produz um efeito benéfico, pois 

ajuda a conservá-las e mostrá-las ao público.  

O Jardim Botânico possui também um diferencial muito interessante: o fato de 

ser um museu vivo a céu aberto, um tipo pouco comum no Brasil. O conjunto 

arquitetônico, de construções espalhadas pela área do jardim, faz desse um atrativo 
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mais interessante aos olhos de estudantes e apreciadores de cultura e história, além 

dos próprios freqüentadores e visitantes da área.  As plantas históricas, como a 

Palma Mater e as oliveiras do Jardim Bíblico também podem ser consideradas 

integrantes desse museu vivo. Essa informação, se bem trabalhada, pode ser mais 

uma forma de atrair mais visitantes a procura de conhecimentos que seriam 

adquiridos em um ambiente fechado, como um museu, mas que pode ser obtida de 

forma muito mais agradável, ao ar livre, rodeado de natureza. 

Enquanto a tendência mundial é incrementar o número de visitantes aos 

parques e reservas ecológicas, o Jardim Botânico continua tendo pouco destaque 

nos folhetos promocionais, e em geral, na divulgação turística do Rio. O resultado 

dessa falta de visibilidade é que a população local e os turistas domésticos pouco o 

conhecem, apesar das melhorias de infra-estrutura que estão sendo feitas na área 

do Jardim.  

Sendo o Jardim Botânico um dos pontos mais apreciados pelos visitantes 

internacionais, esse deveria ser um lugar merecedor de maior destaque por parte 

dos órgãos de turismo da cidade e do Estado do Rio de Janeiro, por reunir em sua 

área construções históricas de grande relevância para a cultura e para o povo 

brasileiro, povo este que não reconhece a devida importância desse local. O Jardim 

Botânico não faz parte de programas públicos de incentivo à população urbana para 

conhecer os pontos turísticos da cidade, como o “Carioquinha” e o “Conhecendo o 

Rio a pé”. Essa lacuna dificulta, de certa forma, a divulgação do parque aos 

moradores da cidade. 

Por outro lado, as percepções e valorações culturais dos povos acabam 

sendo fatores relevantes na apreciação e preservação do patrimônio material (ou 

imaterial, altamente relevante na história do parque). Os europeus, por exemplo, são 

mais propícios, tradicionalmente, a apreciar a natureza, o que, dentre os brasileiros, 

ainda não é muito comum.  

O fato de o parque ser uma autarquia que está ligada ao Ministério do Meio 

Ambiente faz com que a receita oriunda da venda de ingressos vá para o cofre único 

da União, juntando-se com a verba de outros entes governamentais, a ser repartida 

com todos os órgãos arrecadadores, no início de cada ano, de uma forma 

desvantajosa, não proporcional à arrecadação obtida original e independentemente. 

Isso faz com que o Jardim Botânico seja um ambiente com limitados recursos 
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financeiros e humanos, que vê nas parcerias uma forma de manter e revitalizar 

diversas áreas do parque. 

Por ser o Jardim uma área de estudos, que necessita assim de cuidados 

especiais e de ser uma área do Governo Federal, onde se cobra ingresso, as 

pessoas acabam não se sentindo atraídas por conhecer o parque, uma vez que a 

cultura de desfrutar de áreas naturais ainda é incipiente para os brasileiros. Esse é 

um quadro que está sendo revertido gradativamente, com o qual o parque pode ter 

ganhos positivos. 

Esses podem ser considerados alguns dos fatores que explicam o pouco 

interesse, por parte da população carioca, em conhecer e desfrutar de tão rico 

acervo histórico que o Jardim Botânico abriga. 

O turismo histórico-cultural no Jardim Botânico pode render fluxos turísticos 

complementares à natureza do parque, que atualmente é seu principal atrativo. No 

entanto, para que esse novo fluxo de pessoas venha a acontecer, é necessário 

maior divulgação dessa face histórica que as pessoas pouco conhecem, de ser 

somente de observação da natureza, mas também suas edificações , esculturas e 

histórias. Com isso, mostraria-se ao público um conceito complementar ao já 

existente do parque, de ser um local de fruição da natureza que encanta a todos que 

o visitam. 

O maestro Tom Jobim, que ia diariamente ao parque em busca de inspiração, 

escreveu no poema “Meu querido Jardim Botânico”: 

 
 

“Meu querido Jardim Botânico 
De transcedental meditação 
Quanta vez experimentei o pé 
Na areia grossa de tuas quietas alamedas” 
[...] 

 
 

E exprimiu sua maneira peculiar de sentir o Jardim Botânico, ao afirmar: “O 

Meu Jardim Botânico não é muito das palmeiras imperiais.”. 

Completando o maestro, pode-se dizer: o Jardim Botânico não é somente as 

suas palmeiras imperiais, símbolo do parque, mas também são os turistas, os 

visitantes assíduos e eventuais, as crianças, os jovens e os estudantes que vão ao 

encontro da natureza para estudo ou apenas diversão; são as casas históricas, 

trilhas, canteiros, lagos, pontes, estátuas, flores, frutas e animais que fazem desse 
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lugar um refúgio de calma e pacata moradia no coração da Zona Sul carioca e que 

conta, de forma silenciosa, um pouco da face, ainda oculta para a maioria dos 

brasileiros, da história do Brasil. 
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Figura 4: Aléia das Palmeiras. Foto da autora. 

 
Figura 5: Aléia paralela à Rua Jardim 
Botânico. Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO 
RIO DE JANEIRO, 2007. 
 
 

 
Figura 6: Antigo Portal da Academia de Belas-
Artes, aquarela de Debret. Fonte: JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2006. 
 
 

 
Figura 7: Aqueduto da Levada. Fonte: 
VERLY, 2006. 
 

 
Figura 8: Aqueduto da Levada antes da reforma. 
Fonte: LAVÔR, 1977. 

 
Figura 9: Busto e Brasão de D. João VI. Foto 
da autora. 
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Figura 10: Capela de Nossa Senhora da 
Conceição da Lagoa, que fazia parte do 
Engenho D’El Rey. Fonte: CÉZAR, 2005. 

 
Figura 11: Cartão da Aléia com Chafariz, de 
antes de 1958. Fonte: JARDIM BOTÂNICO 
DO RIO DE JANEIRO, 2007. 
 
 

 
Figura 12: Cartão da Aléia Central impresso na 
Alemanha. Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO 
DE JANEIRO, 2007. 

 
Figura 13: Cartão da Aléia das Palmeiras, no 
aniversário de 150 anos do parque. Fonte: 
JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 
2007. 
 
 

 
Figura 14: Casa dos Pilões com suas mós. 
Fonte: LAVÔR, 1977. 

 
Figura 15: Casa dos Pilões atualmente. Foto 
da autora. 
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Figura 16: Casa do Salitre. Fonte: LAVÔR, 
1983. 

 
Figura 17: Casa do Salitre - Portal. Fonte: 
LAVÔR, 1983. 
 
 

 
Figura 18: Casa-Sede da Fazenda em 1891. 
Fonte: RODRIGUES, 1894. 

 
Figura 19: Cascata engastada entre os muros 
da fábrica. Fonte: PLANO GERAL DE 
ORIENTAÇÃO PARA A ÁREA DO JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 1980. 
 
 

 
Figura 20: Cascata nas Ruínas atualmente. 
Foto da autora. 

 
Figura 21: Centro de Visitantes com Lago das 
Tartarugas em frente. Foto: JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2006. 
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Figura 22: Centro de Visitantes visto de frente. 
Foto da autora. 

 
Figura 23: Centro de Visitantes visto da 
lateral. Foto da autora. 
 
 

 
Figura 24: Chafariz Central. Foto da autora. 

 
Figura 25: Cômodo Frei Leandro, no interior 
seu busto. Fonte: Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. 
 
 

 
Figura 26: Cronologia das camadas de 
ocupação da Casa dos Pilões. Foto da autora. 

 
Figura 27: Entrada principal do Jardim 
Botânico com vista para a frente da aléia. 
Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO, 2007. 
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Figura 28: Descrição do processo de moldagem do “pão-de-açúcar”. “No antigo engenho, as 
formas de barro moldavam o método que, depurado, se transformava em “Pão-de-açúcar”.”. 
Foto da autora. 
 
 

 
Figura 29: Esboço do Portal feito por Lúcio 
Costa. Fonte: PLANO GERAL DE 
ORIENTAÇÃO PARA A ÁREA DO JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 1980. 
 
 

 
Figura 30: Exemplar Companhia das Índias do 
século XVIII, de cunho europeu. Foto da 
autora. 

 
Figura 31: Fábrica em 1890. Fonte: JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2006. 

 
Figura 32: Faiança francesa do século XIX. 
Foto da autora. 
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Figura 33: Fotos das escavações da Casa 
dos Pilões. Foto da autora. 
 
 

 
Figura 34: Frente da Casa-Sede. Fonte: 
JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 
2006. 
 
 

 
Figura 35: Interior das Ruínas com um lago. 
Fonte: PLANO GERAL DE ORIENTAÇÃO 
PARA A ÁREA DO JARDIM BOTÂNICO DO 
RIO DE JANEIRO, 1980. 
 
 

 
Figura 36: Jardim Botânico visto da rua. Fonte: 
LAVÔR, 1983. 

 
Figura 37: Muro da Fábrica de Pólvora. Fonte: 
LAVÔR, 1977. 

 
Figura 38: Lagoa Rodrigo de Freitas por 
Eduardo Camões. Fonte: JARDIM 
BOTÂNICO, 2006. 
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Figura 39: Lagoa Rodrigo de Freitas – Casa 
Leuzinger. Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO 
RIO DE JANEIRO, 2006. 

 
Figura 40: Livro de visitas com depoimento de 
Albert Einstein. Fonte: JARDIM BOTÃNICO 
DO RIO DE JANEIRO, 2007. 
 
 

 
Figura 41: Logotipo dos 200 anos do Jardim 
Botânico. Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO 
RIO DE JANEIRO, 2006. 

 
Figura 42: Logotipo do Jardim Botânico. 
Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO, 2005. 
 
 

 
Figura 43: Louça encontrada durante as 
escavações feitas na Casa dos Pilões. Foto 
da autora. 

 
Figura 44: Louça encontrada durante as 
escavações feitas na Casa dos Pilões. Foto da 
autora. 
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Figura 45: Mapa atual do Jardim Botânico. 
Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO, 2005. 

 
Figura 46: Mapa da área ocupada pelo 
Jardim Botânico entre 1869 e 1980, área 
escura no centro. Fonte: LAVÔR, 1983. 
 
 

 
Figura 47: Mapa que mostra o Jardim Botânico 
dentro da área do engenho. Fonte: IBDF, 1983. 
 
 

 
Figura 48: Mapa da localização de Jardim 
Botânico na Zona Sul. Fonte: IBDF, 1983. 

 
Figura 49: Mapa do Plano da Lagoa de Rodrigo 
de Freitas elevado pelo Tenente Coronel Carlos 
José de Reis e Gama e pelo Capitam Jacques 
Auguste Coni, janeiro de 1809. Fonte: CEZAR, 
2005. 

 
Figura 50: Mapa da região da Lagoa e 
Jardim Botânico, ontem e hoje (linha 
vermelha menor). Fonte: CÈZAR, 2005. 
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Figura 51: Maquete do Jardim Botânico, 
localizado no Centro de Visitantes. Foto da 
autora. 

 
Figura 52: Mós da antiga Fábrica dos Pilões, 
localizados na entrada da casa. Foto da 
autora. 
 
 

 
Figura 53: Ossos encontrados em abril de 
1981, no Jardim Botânico. Fonte: LAVÔR, 
1983.  

 
Figura 54: Palma Mater. Fonte: JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2007. 
 
 

 
Figura 55: Palma Mater em 1920. Fonte: 
JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 
2007. 

 
Figura 56: Palma Mater em 1942. Fonte: 
JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 
2007. 
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Figura 57: Parede externa da Casa-Sede com 
infiltrações, sistema elétrico confuso e beirais 
estragados. Fonte: PLANO GERAL DE 
ORIENTAÇÃO PARA A ÁREA DO JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 1980. 
 
 

 
Figura 58: Peça utilizada na moagem da 
pólvora. Fonte: LAVÔR, 1977. 

 
Figura 59: Fossas onde era realizada a 
moagem da pólvora e estava a roda d’água. 
Fonte: JARDIM BOTÂNICO, 2006. 
 
 

 
Figura 60: Figura 59: Fossas onde era 
realizada a moagem da pólvora e estava a 
roda d’água. Fonte: JARDIM BOTÂNICO, 
2006. 
 
 

 
Figura 61: Figura 59: Fossas onde era 
realizada a moagem da pólvora e estava a 
roda d’água. Fonte: JARDIM BOTÂNICO, 
2006. 

 
Figura 62: Pilares do Pórtico revestidos com 
cacos de pedra. Fonte: IBDF, 1983. 
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Figura 63: Planta da área da fazenda de 1844 
em que aparece a senzala. Fonte: LAVÔR, 
1983. 

 
Figura 64: Planta do Jardim Botânico de 1908. 
Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO, 2007. 
 
 

 
Figura 65: Planta do Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro de 1933. Fonte: JARDIM 
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2007. 

 
Figura 66: Portal da Antiga Academia de 
Belas-Artes. Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO 
RIO DE JANEIRO, 2006. 
 
 

 
Figura 67: Portal das Ruínas da Fábrica de 
Pólvora. Foto da autora. 

 
Figura 68: Portão Central após reforma. Fonte: 
JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 
2007. 
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Figura 69: Processo de restauração da Casa 
dos Pilões. Foto da autora. 
 
 

 
Figura 70: Painel que retrata o trabalho 
escravo na Casa dos Pilões. Fonte: 
HISTÓRIA DO BAIRRO DO JARDIM 
BOTÂNICO, 2007. 
 
 

 
Figura 71: Processo de fabricação da pólvora na Casa dos Pilões, que era movida pela água do 
Rio dos Macacos. Fonte: FOLDER “CASA DOS PILÕES”, 2004. 
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Figura 72: Portão Central construído em 1894. 
Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO, 2007. 

 
Figura 73: Rua Jardim Botânico com bonde. 
Fonte: HISTÓRIA DO BAIRRO DO JARDIM 
BOTÂNICO, 2007. 
 
 

 
Figura 74: Ruínas do Portal da Fábrica de 
Pólvora. Foto da autora. 
 
 
 
 
 

 
Figura 76: Solar da Imperatriz antes da 
reforma. Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO 
DE JANEIRO, 2006. 

 
Figura 75: Ruínas vistas do jardim, com uma 
construção em seu interior. Fonte: PLANO 
GERAL DE ORIENTAÇÃO PARA A ÁREA 
DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO, 1980. 
 
 

 
Figura 77: Solar da Imperatriz após a reforma. 
Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO, 2006. 
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Figura 78: Selo comemorativo às Palmeiras de 
1951. Fonte: JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO, 2007.  

Figura 79: Tom Jobim – Centro de Cultura. 
Foto da autora. 

 
 

 
Figura 80: Uma das covas, na parte posterior 
da Administração do Jardim Botânico, onde, 
em abril de 1981 foram encontrados ossos. 
Fonte: LAVÔR, 1983. 
 
 

 
Figura 81: Vestígios encontrados durante as 
escavações na Casa-Sede do Engenho. Foto 
da autora. 

 
Figura 82: Vestígios encontrados durante as 
escavações na Casa-Sede do Engenho. Foto 
da autora. 
 
 

 
Figura 83: Vestígios encontrados durante as 
escavações na Casa-Sede do Engenho. Foto 
da autora. 
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Figura 84: Vestígios encontrados durante as 
escavações na Casa-Sede do Engenho. Foto 
da autora. 

 
Figura 85: Vestígios encontrados durante as 
escavações na Casa dos Pilões. Foto da 
autora. 

 
 
 

 
Figura 86: Vestígios encontrados durante as 
escavações na Casa dos Pilões. Foto da 
autora.  

Figura 87: Vestígios encontrados durante as 
escavações na Casa dos Pilões. Foto da 
autora. 

 
 

 
Figura 88: Memorial Mestre Valentim. Fonte:  
JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO,  
2006. 
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DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1808 

CRÊA UMA FÁBRICA DE PÓLVORA NESTA CIDADE 

 
 
 

 Havendo determinado mandado estabelecer nesta cidade uma Fábrica de 

Pólvora onde com toda perfeição e brevidade possível, se manufature aquela 

quantidade necessária não só para os diferentes objetos do Meu Real serviço, mas 

para o consumo dos particulares em todos os Meus Domínios do Continente do 

Brasil e ultramarinos: Sou servido incumbir à criação e inspeção deste importante 

estabelecimento ao Brigadeiro Inspetor de Artilharia e Fundição Carlos Antônio 

Napion, cujo zelo, e superiores luzes, e inteligência neste ramo do meu Real Serviço 

e tem sobejamente manifestado e feito digno da minha Real Atenção; ficando a 

parte administrativa confiada ao Dr. Mariano José Pereira da Fonseca, que hei por 

bem nomear Tesoureiro da Administração, a cujo cargo pertencerá a compra e paga 

de salitre, e mais objetos da Fábrica e por este desembolso enquanto não houver 

fundos no cofre, receberá comissão de ½% ao mês; devendo desde logo proceder a 

tomar os armazéns secos, que forem necessários para o depósito de salitre, e mais 

mixtos, cuja renda será satisfeita depois para o cofre da Pólvora. O referido 

Tesoureiro também terá um escrivão do seu cargo, a quem competirá a clara e 

simples escrituração de todo este estabelecimento, o qual mando sujeitar, como 

convém, à Repartição da secretaria de Estados dos negócios da guerra, para onde o 

inspetor não só fará todos os anos publicar o preço, por que se pagará o salitre, 

segundo a quantidade , que concorrer à venda de meus Reais Arsenais; mas 

examinando o estado dos depósitos, representará todos os anos a quantidade de 

pólvora que se deve dar para o serviço de Artilharia, Praça, Tropas e Marinha Real, 

segundo esta última repartição requerer; e indicará a que, sem detrimento do meu 

Real Serviço, se poderá facilitar de venda, devendo esta ser feita pelos 

mencionados Tesoureiro e Escrivão. D. Rodrigo de Souza Coutinho, do meu 

conselho de Estado, Ministro e Secretário do estado dos negócios estrangeiros e da 

guerra o tenha assim entendido e faça executar. 

 

Palácio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1808 

Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor  
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ALVARÁ DE 1º DE MARÇO DE 1811 

CRÊA A REAL JUNTA DE FAZENDA DE ARSENAES, FABRICAS, E FUNDIÇÃO 

DA CAPITANIA DO RIO DE JANEIRO E UMA CONTADORIA DOS MESMOS 

ARSENAES 

 

 

 Eu o Principe Regente faço saber aos que este Alvará com força de lei virem, 

que havendo-me sempre proposto estabelecer a melhor e mais severa ordem 

econômica na administração dos Arsenaes Reaes Militares, procurando animar 

nellas a creação e educação de officiaes e artistas hábeis que para o futuro 

promovam e adinatem sempre todos os objectos do meu real serviço, que tanto 

servem a conservar a independência e segurança da minha Real Coroa; e sendo-me 

presento que, achando-se agora na Cidade do Rio de Janeiro a sede da monarchia, 

se fazia necessário dar ao antes denominado Trem toda a extensão de um grande 

Arsenal do Exercito, e estabelecer nello para o futuro uma administração análoga à 

que antes havia mandado praticar no Arsenal Real do exercito de Lisboa, tanto mais 

que os novos grandes estabelecmentos que tenho creado, da Fabrica de pólvora na 

Lagoa de Freitas e da Fabrica de canos de espingarda que se acha principiada na 

Fortaleza da conceição, como também das outras fabricas e fundições que 

sucessivamente me proponho estabelecer, exigiam uma administração bem 

organisada, econômica, e que satisfaça aos grandes fins que tenho em vista; e 

conhecendo igualmente que toda  esta administração se deve formar em um só 

todo, estabelecendo-se a necessária separação do que até aqui tem sido regido em 

commum pela Intendência da Marinha, e que necessariamente deve produzir 

confusão e demoras no meu real serviço, além de que sempre fica duvidoso e diffícil 

de conhecer o que pertence a uma ou outra repartição: sou servido crear uma Junta 

para a administração da minha Real Fazenda dos Arsenaes Militares, Fabricas  e 

Fundições, que existem nesta Capitania, a qual se denominará: - Real Junta da 

Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições -  

 
 
DO PRESIDENTE 
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XXXII – O Presidente que será sempre, como fica dito, o Tenente General de 

Artilharia, Inspector Geral dos Arsenares e Fabricas, deverá ter a suprema 

inspecção e direcção de todos trabalhos dos arsenaes e das fabricas de pólvora, 

refino do salitre e carvoaria e de quaesquer outras frabricas e estabelecimentos dos 

Arsenaes Reaes, que eu for servido crear; como serão na Lagoa de Rodrigo de 

Freitas as olarias, caeiras, côrtes de madeiras e sua extracção, por meio de 

caminhos que se hajam de praticar; dirigindo também um estabelecimento de um 

jardim botânico da cultura em grande de plantas exóticas que mando se haja do 

formar na dita fazenda da Lagoa e de que será encarregado, debaixo das suas 

ordens, o Deputado Vice Inspector della, promovendo a cultura de moscadeiras, 

aleauforeiras, cravos da Índia; canellas, pimenta, e os cactos com a cochonilha; 

fazendo-se as necessárias experiências, para vir conhecer-se o melhor meio de as 

cultivar e propagar, e de levar ao maior grão de perfeição possível a plantação dos 

bosques artificiaes de madeiras de lei, como são parobas, tapinhoans, canellas, 

vinháticos, técis, etc; e finalmente dirigindo e promovendo a criação de bons pastos 

para o sustento dos gados da fazenda, e todos os mais artigos concernentes a sua 

boa agricultura. 

 
 
 
LEI Nº. 10.316, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001. 

CRIA A AUTARQUIA FEDERAL INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO 

DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I DA NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

Art. 1° Fica criada a autarquia federal Instituto d e Pesquisas Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro – JBRJ, dotada de personalidade jurídica de direito público, com 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, 

com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 2º O JBRJ terá como finalidade promover, realizar e divulgar o ensino e as 

pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o 
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conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções 

científicas sob sua responsabilidade, competindo-lhe, em especial, 

em consonância com as diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente fixadas 

pelo Ministério do Meio Ambiente: 

I - subsidiar o Ministério do Meio Ambiente na elaboração da Política Nacional de 

Biodiversidade e de Acesso a Recursos Genéticos; 

II - criar e manter programas de apoio à implantação, estruturação e 

desenvolvimento de jardins botânicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal; 

III - manter a operacionalização e o controle do Sistema Nacional de Registro de 

Jardins Botânicos; 

IV - desenvolver e difundir programas de pesquisa científica, visando à conservação 

da flora nacional, e estimular o desenvolvimento tecnológico das atividades de 

interesse da botânica e de áreas correlatas; 

V - manter e ampliar coleções nacionais de referências, representativas da flora 

nativa e exótica, em estruturas adequadas, carpoteca, xiloteca, herbário, coleção de 

plantas vivas; 

VI - manter e ampliar o acervo bibliográfico, especializado na área da botânica, meio 

ambiente e área afins; 

VII – estimular e manter programas de formação e capacitação de recursos 

humanos nos campos da botânica. ecologia, educação ambiental e gestão de jardins 

botânicos; 

VIII - manter banco de germoplasma e promover a divulgação anual do index 

seminum no Diário Oficial da União; 

IX - manter unidades associadas representativas dos diversos ecossistemas 

brasileiros; e 

X - analisar propostas e firmar acordos e convênios internacionais, objetivando a 

cooperação no campo das atividades de pesquisa e acompanhar a sua execução, 

ouvido o Ministério do Meio Ambiente. 

 

CAPÍTULO II DA CONSTITUIÇÃO E DIREÇÃO 

Art.3º (VETADO) 

§ 1° (VETADO) 

§ 2° As atribuições das diretorias e outros órgãos que compõem o JBRJ, bem como 

as atribuições de seus dirigentes, serão estabelecidas em regulamento. 
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Art. 4 O Presidente do JBRJ será substituído, em seus impedimentos, por um dos 

Diretores, por ele designado, após anuência prévia do Ministro de Estado do Meio 

Ambiente. 

Art. 5° Aos dirigentes do JBRJ é vedado o exercício  de qualquer outra atividade 

profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária. 

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput não se aplica aos casos de 

atividades profissionais decorrentes de vínculos· contratais mantidos com entidades 

públicas ou privadas de ensino e pesquisa. 

 

CAPÍTULO III DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS 

Art. 6º À Autarquia de que trata esta Lei serão transferidos as competências, o 

acervo, as obrigações, os direitos e a gestão orçamentária e financeira dos recursos 

destinados às atividades finalísticas e administrativas do Instituto de Pesquisas 

JBRJ, unidade integrante da estrutura básica do Ministério do Meio 

Ambiente. 

Art. 7° Constituem patrimônio do JBRJ os bens e dir eitos de sua propriedade, os que 

lhe forem conferidos ou que venha a adquirir ou incorporar. 

Art. 8° Constituem receitas do JBRJ: 

I - as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no Orçamento Geral da 

União; 

II - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com 

entidades públicas nacionais, estrangeiras e internacionais; 

III - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados; 

IV - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, 

inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos, administrativos e de taxas 

de inscrições em concursos; 

V - retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros; 

VI - as rendas de qualquer natureza, resultantes do exercício de atividades que lhe 

sejam afetas ou da exploração de imóveis sob a sua jurisdição; 

VIl - as receitas provenientes de empréstimos, auxílios, subvenções, contribuições e 

dotações de fontes internas e externas; e 

VIII - os recursos de transferências de outros órgãos da administração pública. 

Art. 9º No caso de dissolução da Autarquia, seus bens e direitos passarão a integrar 

o patrimônio da União. 
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CAPÍTULO IV DOS SERVIDORES 

Art. 10. Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo da Autarquia JBRJ. 

Parágrafo único. Ficam redistribuídos os servidores do Quadro de Pessoal Efetivo 

do Ministério do Meio Ambiente, lotados na Unidade Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, para compor o Quadro referido no caput deste artigo. 

 

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I – transferir para o JBRJ o acervo técnico e patrimonial, direitos e receitas, do 

Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funcionamento da 

Autarquia; e 

II - remanejar transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério do Meio 

Ambiente para atender às despesas de estruturação e manutenção do JBRJ, 

utilizando como recursos, as dotações es orçamentárias destinadas às atividades 

fins e administrativas, observando os mesmos subprojetos, subatividades e grupos 

de despesas, previstos na Lei Orçamentária em vigor. 

Art. 12. A Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e a Advocacia-Geral 

da União prestarão ao JBRI, no âmbito de suas competências, a assistência jurídica 

necessária, até que seja provido o cargo de Procurador Geral da Autarquia. 

Art. 13 A publicação da Estrutura Regimental da Autarquia JBRJ marcará a sua 

instalação, e será feita pelo Poder Executivo, no prazo de trinta dias, contados a 

partir da data da publicação desta Lei. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Brasília, 6 de dezembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Marcus Tavares 

José Carlos Carvalho 
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ANEXO C – PESQUISA DE OPINIÃO - JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
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PESQUISA JBRJ - 1998 

 

 

Dados referentes à última pesquisa de opinião realizada em 1998: 

 

Sexo dos visitantes : 

58% Masculino 

42% Feminino 

 

Idade dos Visitantes: 

16% até 19 anos 

36% com mais de 20 anos 

36% com mais de 30 anos 

9% com mais de 50 anos 

3% com mais de 65 anos. 

 

Visitantes acompanhados com criança: 

60% sim 

40% não 

 

Procedência dos visitantes: 

70% Cidade do Rio de Janeiro 

8% De outras cidades do Estado do Rio de Janeiro 

15% Outros Estados 

7% Outro País 

 

Transporte:  

43% Carro 

38% Ônibus 

12% à pé 

6% táxi ou van 

1% bicicleta 
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Freqüência dos visitantes: 

48% eventualmente 

28% primeira vez 

10% semanalmente 

14% Diariamente 

 

Atividade dos visitantes: 

32% educativa 

26% contemplativa 

15% profissional 

10% científica 

8% artística 

6% esportiva 

3% outras 

 

Áreas de destaque do Jardim: 

56% coleções botânicas 

19% monumentos 

14% serviços de apoio 

11% serviços de visitação 

 

Melhorias sugeridas: 

42% cursos 

37% serviço de guias 

34% educação ambiental 

31% eventos culturais 

30% serviços de apoio 

32% placas de identificação da vegetação 

27% sinalização 

26% manutenção das áreas verdes 

22% exposição de plantas 

17% educação ambiental para escolas 
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Preço do ingresso: 

14% alto 

69% médio 

17% baixo 

 

Preço dos produtos: 

37% alto 

58% médio 

5% baixo 

 

Pessoas que gostariam de adquirir mudas do Jardim: 

80% sim 

20% não 

 

 

 

  


