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O município de Juiz de Fora está inserido na Zona da Mata no 
Domínio Vegetacional da Mata Atlântica.



Mata Atlântica: Reserva da Biosfera
Considerada, hoje, o quarto bioma mais ameaçado do planeta, reduzida a 6% 

de sua extensão original, essa floresta, que encantou os viajantes que aqui 

aportaram à época do Descobrimento do Brasil, constitui, ainda hoje, fonte 

de variadas investigações desenvolvidas pelos pesquisadores.



A exploração desordenada, ao longo dos 500 anos de ocupação da 
Mata Atlântica, ignorou critérios e preceitos universais de 
sustentabilidade, o que  não deve ser repetido.



O desenvolvimento de pesquisas silviculturais e de 

recomposição de áreas degradadas é a alternativa para 

o surgimento de uma nova postura. 

A mudança de atitude 
no uso dos recursos 
naturais permitirá 
associar bem estar 
social e equilíbrio 
ambiental.



As formações que compõem o domínio florestal atlântico são 
classificadas, segundo o Sistema Oficial para a Classificação da 
Vegetação do Brasil, em quatro tipos: Floresta Ombrófila Densa, 
Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual e 
Floresta Estacional Decidual, além de incluir formações 
campestres designadas refúgios ecológicos alto-montanos. 

As diferentes fitofisionomias da Mata Atlântica



Pesquisas na área de Botânica:

Identificação da composição florística

• Coleta de material botânico. 

• Descrição  e herborização.

• Identificação ao nível de 
espécie.

• Inclusão do material no 
herbário da UFJF.

• Apresentação de checklist com 
destaque para espécies 
importantes (raras, endêmicas, 
ameaçadas, novas 
descobertas, novas ocorrências 
para o estado de Minas 
Gerais).



Conhecimento da diversidade da flora

• Após a identificação, são 
registradas as informações 
disponíveis sobre cada espécie, 
contemplando nomes populares, 
uso, distribuição geográfica e 
ambientes em que ocorrem. 

• As listagens são disponibilizadas 
em banco de dados, que pode ser 
consultados por pesquisadores do 
Brasil e do exterior.



Formação de uma Coleção Científica da flora 

da Mata do Krambeck no Herbário da UFJF.

• Todo o material botânico coletado 
nas campanhas de campo deverá 
ser tombado em coleção 
científica.

• O Herbário da UFJF é Fiel 
Depositário do Patrimônio 
Genético, credenciado pelo 
IBAMA e o segundo maior acervo 
da flora mineira. Ali a coleção da 
Mata do Krambeck será 
documentada e perpetuada para 
conhecimento das futuras 
gerações sobre a sua riqueza 
florística.







Análise fitossociológica

Conhecimento dos padrões apresentados por cada espécie na 
composição da floresta como número de indivíduos por hectare, 
biomassa, altura das copas, dinâmica da população, etc. 



Criação de um jardim botânico

A exemplo do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, um jardim 

botânico é um excelente ambiente para desenvolvimento de 

diversos projetos nas mais diferentes áreas do conhecimento. 

Permite a inclusão e integração de profissionais nas áreas de 

educaçào, turismo, biologia, artes e história em projetos de 

formaçào global destacando a relevância da conservação 

ambiental.

Cursos em diferentes níveis podem ser ministrados a um público 

bastante amplo, relacionados aos projetos que ali poderào ser 

desenvolvidos.

Local aberto para passeios e atividades lúdicas, integra o cidadão 

definitivamente à natureza desenvolvendo seu compromisso em 

preservá-la.



A reprodução da vegetação é dependente de fatores 
como a polinização através de insetos (borboletas, 
mariposas, besouros, abelhas, moscas, entre outros), 
aves e morcegos, além da polinização pelo vento. 

A dispersão de sementes também depende de 
insetos, aves e mamíferos frugívoros. 

Estudos ecológicos e de interação entre fauna e flora são da 
maior importância para subsidiar estratégias de conservação



A Mata Santa Genebra é a maior unidade 
de conservação da cidade de Campinas.

Localizada no Distrito de Barão Geraldo, a 
Mata possui área de 251,7 hectares, 
originalmente pertencente à Fazenda de 
mesmo nome. 

É um fragmento de Mata Atlântica, que 
abriga em seu interior espécies da fauna e 
flora ameaçadas de extinção, como é o 
macaco bugio. 

Em seus levantamentos, pesquisadores 
identificaram pelo menos 660 espécies 
vegetais e 885 espécies animais. 

MATA SANTA GENEBRA, Campinas: um exemplo a ser seguido!



Por se tratar de uma área reservada, 
o acesso é restrito a pesquisadores e 
à educação ambiental monitorada 
com atividades de Educação 
Ambiental voltada para alunos de 
escolas da rede pública e particular.

Educação Ambiental



Dirigido aos alunos do ciclo básico, fundamental e ensino 
médio, abordando diferentes temas: reino animal, flora, 
animais peçonhentos, conservação ambiental e fauna e 
flora silvestres.

Conservação ambiental



Curso direcionado para crianças de 8 a 12 anos, realizado 
em janeiro e julho tendo como tema a questão ambiental. 
Aborda por meio de jogos, atividades artísticas e de 
observação de animais e plantas.

Ecoférias



Programação em comemoração ao Dia Internacional do 
Meio Ambiente, com realização de palestras, exposições e 
visitas monitoradas à reserva.

Semana do Meio Ambiente



Viveiro de Mudas

A produção de mudas de essências florestais nativas visa a 
recuperação das áreas degradadas dentro da reserva Mata 
de Santa Genebra, e a interligação de fragmentos florestais 
remanescentes presentes nas áreas tombadas e agregadas 
recentemente à Mata, criando corredores ecológicos.

As sementes são coletadas dentro da própria reserva de 
acordo com as observações de campo e levantamentos 
fitossociológicos, buscando adequar a recuperação das 
áreas ao sistema sucessional natural. 



Trilhas interpretativas, permitem ilustrar e explicar inúmeros 
aspectos da Mata Atlântica, e tem como objetivo apresentar:

•Hábito dos vegetais (arbóreo, arbustivo, herbáceo, lianas).
•Lianas (aspectos positivos, que são abrigos para animais e 
recursos de alimento para a fauna, e negativos em caso de 
ambiente em desequilíbrio, já que estas trepadeiras se 
desenvolvem bem em áreas abertas e florestas fragmentadas 
exibem esta característica).
•Estratos da floresta (dossel, subdossel).
•Liquens, fungos e musgos (o que são, onde são encontrados).
•Epifitismo
•Identificação de espécies 

Projeto Trilhas



Programa: “Crianças do Entorno”

Este programa, de cunho socioambiental, 
acontece desde 2003, e tem como objetivo 
minimizar os conflitos da Reserva com seu 
entorno e praticar inclusão social, através 
de ações de educação ambiental.

Atende 76 crianças de 6 a 12 anos, 
moradoras de bairros carentes vizinhos da 
Reserva, dentro de um contexto social de 
educação, procurando mobilizá-las para 
unir forças na luta de preservação da 
floresta, que é um bem de todo cidadão.



Sendo um trabalho continuado, é sensivelmente 
perceptível a evolução do quadro comportamental 
destas crianças que participam do programa, pelo seu 
modo de se expressar e de se comprometer com o 
projeto. 

O conteúdo deste programa perpassa ciências 
biológicas, ética, Agenda 21, artes, sempre objetivando 
a construção da cidadania social e ecológica. 





POTENCIAL DE PESQUISAS DA 

FAUNA DA MATA DO KRAMBECK

• Flora e fauna estão intimamente 

interligadas.



FLORESTA ATLÂNTICA

• Bioma intensamente fragmentado.

• Localizado em grandes centros urbanos.

• Grandes áreas destinadas à agricultura e 

pecuária.

• Ambientes altamente diversificados.



Biodiversidade

• Os mamíferos estão representados por 

261 espécies sendo 73 endêmicas; 

• as aves com 620 espécies sendo 160 

endêmicas; 

• os anfíbios com 260 espécies e 128 

endêmicas. 



Espécies da Fauna Brasileira

Ameaçadas de Extinção

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://stp.ling.uu.se/~linras/orangutangunge.jpg&imgrefurl=http://stp.ling.uu.se/~linras/swedish.html&h=497&w=369&sz=61&tbnid=s8jig2wyZP8J:&tbnh=126&tbnw=94&start=5&prev=/images%3Fq%3Dfloresta%2Btropical%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.conhecimentosgerais.com.br/preserveomundo/preserve-as-florestas-tropicais/0011.jpg&imgrefurl=http://www.conhecimentosgerais.com.br/preserveomundo/preserve-as-florestas-tropicais/os-mamiferos-da-floresta.html&h=395&w=480&sz=43&tbnid=-REKApPPloQJ:&tbnh=103&tbnw=125&start=4&prev=/images%3Fq%3Dfloresta%2Btropical%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG


A Mata do Krambeck

• Grande extensão 
remanescente  de  Floresta 
Atlântica. 

• Estágio avançado de 
regeneração.

• Localização próximo ao Rio 
Paraibuna.

• Potencial paisagístico e de 
observação da fauna.

• Fácil acesso pela 
comunidade local e da 

região.



Floresta urbana, gerando diferentes 

interferências.

• Risco de incêndios.

• Invasão.

• Caça.

• Presença de animais exóticos.

• Efeito de borda.



Potencial de pesquisa

• Pouco se conhece sobre a fauna da Zona da 
Mata Mineira e do município de Juiz de Fora.

• Necessidade de inventários básicos da 
diversidade para implementação de medidas 
de preservação.

- número de espécies

- espécies raras

- espécies ameaçadas

- papel ecológico de cada espécie



Potencial de pesquisa

• Realização de estudos de 
dinâmica temporal e 
espacial das populações.

- diversidade genética das 
populações,

- fluxo gênico entre populações 
de diferentes fragmentos 
florestais,

- tamanho das populações.

- implantação de corredores.



Estudos de interação entre fauna 

e flora.

• Frugivoria, herbivoria, polinização. 



Potencial para realização de 

atividades junto à comunidade.

• Excelente localização para o desenvolvimento de 

atividades voltadas à educação ambiental.



Potencial para estudos e programas  de 

reabilitação e reintegração de animais 

ameaçados de extinção.

• Criação e manutenção de viveiros.



Infra-estrutura para 

desenvolvimento de projetos

Para a realização das pesquisas que poderão ser desenvolvidas 

na área da Mata do Krambeck, a infra-estrutura necessária 

envolve um anfiteatro para palestras e cursos, laboratórios (2 a 3) 

com bancadas e prateleiras para cursos práticos de cultivos de 

orquídeas, bromélias, etc; biblioteca, banheiros e estacionamento.

Através das diferentes fontes de fomento à projetos poderão ser 

adquiridos os materiais necessários para o desenvolvimento das 

diferentes atividades.

Dessa forma, a construçào do espaço permitirá sua utilizaçào 

para os diversos fins, através de projetos específicos.

As pró-reitorias em conjunto poderào normatizar a utilizaçào da 

área e analisar as propostas de projetos propostos.



Palestra aborda relevância da criação do Jardim Botânico ligado a UFJF
Publicada em: 17 de junho de 2008 

Maria Lúcia Costa com Fátima Salimena

A representante da Rede Jardins Botânicos do Brasil, Maria Lucia Costa, ministrou nesta terça-feira, a palestra “Os jardins botânicos na estratégia 

global para conservação de plantas”, como parte da programação do Simpósio “Biodiversidade Aplicada à Conservação” promovido pelo programa de 

Pós Graduação em Ecologia (PGECOL) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O evento é realizado como uma das disciplinas do 

Mestrado, oferecida pela primeira vez no programa, e tem a participação de professores convidados da Universidade e de outras instituições.

Palestra faz parte de simpósio

Em consonância com os princípios da Convenção sobre a Diversidade Biológica – resultado da ECO-92 – Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, que tornou-se um marco para a tomada de decisões relativas à biodiversidade global, o Simpósio é uma 

oportunidade de discussão acadêmica sobre temas relacionados à perda de recursos genéticos da fauna e flora brasileiras. Na palestra, a professora 

Maria Lucia Costa destacou a importância dos jardins botânicos enquanto agentes essenciais para preservação ambiental e para o alcance das metas 

determinadas pela 6° Conferência das Partes (COP 6), que definiu objetivos ecológicos ambiciosos a serem cumpridos até o ano de 2010. Segundo 

ela, os jardins botânicos interrompem a perda de espécies de plantas e de sua diversidade genética, por meio de manutenção de coleções, pesquisa e 

consciência pública. 

A proposta de criação de um Jardim Botânico vinculado a UFJF na Mata do Krambeck, hoje a maior reserva urbana privada de Mata Atlântica do 

mundo, esteve também no centro das discussões. Conforme destacou a professora e organizadora do evento Fátima Regina Gonçalves Salimena, a 

criação do Jardim é uma oportunidade efetiva de conservação do ecossistema em uma região naturalmente descaracterizada como a Zona da Mata. 

E que se concretizada, representaria mais um instrumento de contribuição para o alcance das metas de proteção da biodiversidade.

Evento reúne alunos e professores até 6ª

O Simpósio visa oferecer uma oportunidade para discussão acadêmica sobre temas relacionados à perda dos recursos genéticos da flora e fauna 

brasileiras. Sendo o Brasil um país megadiverso - líder mundial em números de plantas - a apresentação de estratégias que possam efetivamente 

contribuir para a conservação biológica, através de conhecimentos científicos e tecnológicos, é um passo à frente no subsídio a políticas de proteção 

da biodiversidade. Segundo a organizadora, professora Fátima Regina Gonçalves Salimena, o evento foi especialmente estruturado em formato de 

simpósio para ter como objetivo principal a discussão e conhecimento da realidade de conservação no Brasil e também, especificamente, no nosso 

Estado. O evento proporcionará ao aluno uma formação mais rica sobre biodiversidade aplicada à conservação. É uma possibilidade de ter pessoas 

de diversas áreas com o mesmo propósito. Ao oferecer uma visão multidisciplinar, os alunos podem detectar em que áreas a conservação pode ser 

estudada e trabalhada.

A superintendente técnica da Fundação Biodiversitas, Gláucia Moreira Drummond, ministrará a palestra "Projeto Biota Minas: conservação da 

biodiversidade, uso e biotecnologia". A palestrante abordará sobre o novo projeto de conservação implantado este ano no Estado de Minas Gerais. O 

projeto já passou da fase de coleta de dados e serão apresentados os primeiros resultados sobre a conservação no Estado. "O Biota Minas" é o 

primeiro projeto desse gênero realizado em Minas Gerais. "Apesar de possuir uma diversidade biológica muito rica, o Estado ainda desconhece ou 

sub-aproveita grande parte desse patrimônio", destaca a professora Fátima Salimena.



Dra. Maria Lúcia Costa (representante da Rede Jardins 

Botânicos do Brasil) com Dra. Fátima Salimena



Palestra fez parte do simpósio, “Biodiversidade Aplicada á 

Conservação”



























HISTÓRIA

NORMATIVAS E

INSTRUMENTOS

RELEVANTES

PARA

JARDINS BOTÂNICOS









História 

Os primeiros jardins botânicos surgiram no século XVI, criados 

para cultivo e estudo de plantas medicinais. Na Europa, as 
primeiras dessas instituições foram estabelecidas em Pisa (1543), 
Pádua (1545) e Montpellier (1598). No Brasil, o primeiro jardim 
botânico foi implantado em Recife, no período da dominação 
holandesa (1630-1654), e reunia espécimes da flora coletadas 
durantes as expedições ao sertão nordestino.

Na medida em que aumentava a exploração de novos territórios 
pelos europeus, crescia também o número de espécies vegetais 
conhecidas. Neste contexto, os jardins botânicos ganham ainda 
mais importância, pois reuniam no mesmo local plantas de diversas 
partes do mundo, contribuindo para os estudos sobre estrutura, 
morfologia e fisiologia, bem como para o desenvolvimento de 
técnicas de aclimatação dos vegetais.

Em breve disponibilizaremos no site um interessante artigo sobre a 
história dos jardins botânicos. Não deixe de conferir!



Normativas e Instrumentos Relevantes para Jardins Botânicos 

A seguir, disponibilizamos regulamentos, critérios, normas e diretrizes relevantes para jardins botânicos e instituições 
responsáveis pela conservação e manejo do meio ambiente:

• Declaração de Gran Canaria sobre Mudança Climática e Conservação de Plantas - 2006

• Resolução Conama nº 339 de 25/09/03

• Estratégia Global para Conservação das Plantas 

• Sistema Nacional de Unidades de Conservação/SNUC - Lei 9.985, de 18/06/2000 - Decreto n° 4.340, de 22/08/2002

• Política Nacional de Biodiversidade - Decreto nº 4.339/2002

• Decreto nº 3945 de 28/09/2001

• Medida Provisória 2.186-16 de 23/08/2001

• Moção CONAMA nº 13 de 24/05/2001 

• Normas Internacionais de Conservação para os Jardins Botânicos 

• Declaração de Gran Canaria 2000

• Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestres em Extinção – CITES

• Lei n 9795 de 27/04/1999 

• Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB

• Constituição Federal de 1988 

• Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 6938 de 31/08/1981 

• Declaração de Gran Canaria sobre Mudança Climática e Conservação de Plantas - 2006

A “Declaração de Gran Canária sobre Mudança Climática e Conservação de Plantas” conclama a comunidade internacional 
a tomar medidas urgentes para a proteção da diversidade vegetal. A importância dos jardins botânicos como centros de 
conservação de plantas silvestres e de propagação da mensagem conservacionista é reconhecida. A declaração trata 
também de questões relativas ao aquecimento global, demonstrando o papel crucial da vegetação natural na manutenção 
dos recursos hídricos e no seqüestro de carbono. Ressalta a importância dos ecossistemas costeiros, que funcionam como 
defesas naturais no caso de aumento do nível dos mares e em eventos climáticos extremos. A Declaração propõe a 
redefinição da Estratégia Global para Conservação de Plantas, para que responda mais efetivamente aos desafios 
provenientes das mudanças climáticas.

• Resolução Conama nº 339 de 25/09/03

Substitui a Resolução CONAMA 266 de 03/08/2000 e a Resolução CONAMA 287 de 30/08/2001. Estabelece diretrizes para 
a criação de jardins botânicos, normativa seu funcionamento, define seus objetivos e cria a Comissão Nacional de Jardins 
Botânicos, com a finalidade de assessorar a Secretaria Executiva do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no 
acompanhamento e análise dos assuntos relativos a essas instituições. Estabelece o registro dos jardins botânicos no 
Ministério do Meio Ambiente, bem como um sistema de classificação em três categorias com base em sua infra-estrutura, 
quadro organizacional e funcional, entre outros. A concessão de registros é efetuada por intermédio do Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.



Estratégia Global para Conservação das Plantas

A Estratégia Global para Conservação de Plantas foi aprovada na 6ª Conferência das Partes, um dos instrumentos de 
implementação da CDB, em abril de 2002, em Haia/Holanda. O objetivo final e de longo prazo é conter a corrente e 
continuada perda da diversidade de plantas. O documento estabelece 16 metas relacionadas à conservação do meio 
ambiente a serem cumpridas em nível mundial até o ano de 2010.

• Sistema Nacional de Unidades de Conservação/SNUC 
Lei 9.985, de 18/06/2000 - Decreto n° 4.340, de 22/08/2002
Institui o SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação.

• Política Nacional de Biodiversidade - Decreto nº 4.339/2002

• Decreto nº 3945 de 28/09/2001
Define a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e estabelece as normas para o seu funcionamento, 
mediante a regulamentação dos artigos 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19 da Medida Provisória 2.186-16. Foi alterado pelo 
Decreto nº 4.946 de 31/12/2003. 

Decreto nº 4.946, de 31 de dezembro de 2003
Altera, revoga e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, que regulamenta a Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001
Decreto nº 5.439, de 3 de maio de 2005
Dá nova redação aos artigos 2º e 4º do Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001. 

• Medida Provisória 2.186-16 de 23/08/2001
Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado a sua proteção, sobre a repartição 
de benefícios, o acesso e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, além de outras providências. 
Atualmente passa por um processo de revisão.

Decreto nº 5.459 de 7/06/05
Regulamenta o art. 30 da Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, disciplinando as sanções aplicáveis às 
condutas e atividades lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado e dá outras providências. 

• Moção CONAMA nº 13 de 24/05/2001
Foi proposta pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos – CNJB e aprovada na reunião ordinária do CONAMA de 
14/05/2001. Recomenda que sejam desenvolvidas ações nos níveis de governo estadual ou municipal, para implantação de 
pelo menos um jardim botânico em cada Estado da Federação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4339.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4339.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3945.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4946.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5439.htm
http://www.rbjb.org.br/arquivos/jardim botanico/normas e instrumentos/gran canaria mudanca climatica 2006.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5459.htm
http://www.rbjb.org.br/arquivos/jardim botanico/normas e instrumentos/gran canaria mudanca climatica 2006.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/mocoes/mocao01/mocao01301.html


Registro na International Agenda 

Os jardins botânicos são convidados a adotar a International Agenda for Botanic Gardens in 
Conservation (Normas Internacionais para Conservação em Jardins Botânicos) como a sua (ou 
parte da sua) política institucional de conservação. 

A inscrição na International Agenda oferece uma clara indicação do compromisso da 
instituição com a conservação de plantas.

Veja como se inscrever na International Agenda

Lista de jardins já registrados na International Agenda 

• Jardim Botânico Municipal de Bauru
• Bosque Rodrigues Alves 
• Museu Paraense Emílio Goeldi
• Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte
• Jardim Botânico Municipal Francisca Maria Garfunkel Rischbieter
• Parque Botânico do Ceará
• Jardim Botânico de Lajeado
• Jardim Botânico de Paulínia
• Jardim Botânico de Pipa
• Jardim Botânico de Porto Alegre
• Jardim Botânico do Recife
• Jardim Botânico do Rio de Janeiro
• Museu de Biologia Mello Leitão
• Jardim Botânico de São Paulo
• Jardim Botânico da UNESP- Botucatu
• Jardim Botânico do Instituto Agronômico de Campinas
• Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas 

http://www.rbjb.org.br/arquivos/jardim botanico/ia(port)5.pdf


DEFINIÇÃO

DE

JARDINS

BOTÂNICOS



Definição de Jardim Botânico 

"Área protegida, constituída no seu todo ou em parte, por 

coleções de plantas vivas cientificamente reconhecidas, 
organizadas, documentadas e identificadas, com a finalidade de 
estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico do País, 
acessível ao público, no todo ou em parte, servindo à educação, à 
cultura, ao lazer e à conservação do meio ambiente."

Esta é a definição de jardim botânico dada pela Resolução 
Conama Nº 339 de 25/09/03. 

Apesar de serem comumente confundidos, os jardins botânicos 
diferem de parques comuns em diversos aspectos. Além de 
oferecerem lazer especializado, os jardins botânicos mantêm um 
acervo de plantas ordenadas e classificadas, devidamente 
registrado e documentado. A interpretação das informações a 
respeito de cada vegetal pode atingir até formas lúdicas, passando 
pela análise de sua evolução e utilidades para o homem ou 
ressaltando sua importância para a vida sobre a Terra. Além disso, 
são consideradas suas origens, distribuição, utilidades e 
curiosidades. 

http://www.rbjb.org.br/arquivos/Resolucao CONAMA 339.doc
http://www.rbjb.org.br/arquivos/Resolucao CONAMA 339.doc


Resolução CONAMA nº 339, de 25.09.2003
Dispõe sobre a criação, normatização e o funcionamento dos jardins botânicos, e dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são 

conferidas pelos arts. 6º e 8º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 

99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, Anexo à Portaria nº 

499, de 18 de dezembro de 2002, e

Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para a criação de jardins botânicos, normatizar 

funcionamentos e definir os objetivos, resolve:

Art. 1º Para os efeitos desta Resolução entende-se como jardim botânico a área protegida, constituída no 

seu todo ou em parte, por coleções de plantas vivas cientificamente reconhecidas, organizadas, 

documentadas e identificadas, com a finalidade de estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico 

do País, acessível ao público, no todo ou em parte, servindo à educação, à cultura, ao lazer e à conservação 

do meio ambiente.

Art. 2º Os jardins botânicos terão por objetivo:

I - promover a pesquisa, a conservação, a preservação, a educação ambiental e o lazer compatível com a 

finalidade de difundir o valor multicultural das plantas e sua utilização sustentável;

II - proteger, inclusive por meio de tecnologia apropriada de cultivos, espécies silvestres, ou raras, ou 

ameaçadas de extinção, especialmente no âmbito local e regional, bem como resguardar espécies 

econômica e ecologicamente importantes para a restauração ou reabilitação de ecossistemas;

III - manter bancos de germoplasma ex situ e reservas genéticas in situ;

IV - realizar, de forma sistemática e organizada, registros e documentação de plantas, referentes ao acervo 

vegetal, visando plena utilização para conservação e preservação da natureza, para pesquisa científica e 

educação;

V - promover intercâmbio científico, técnico e cultural com entidades e órgãos nacionais e estrangeiros; e

VI - estimular e promover a capacitação de recursos humanos.

Art. 3º O jardim botânico criado pela União, Estado, Município, Distrito Federal ou pela iniciativa particular, 

deverá ser registrado no Ministério do Meio Ambiente, que supervisionará o cumprimento do disposto nesta 

Resolução.

§ 1º Compete à Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, o 

acompanhamento e análise dos assuntos relativos à implementação da presente Resolução.



§ 2º A concessão de registros de jardins botânicos será efetuada pelo Ministério do Meio Ambiente, por 
intermédio do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro-JBRJ.

Art. 4º O pedido de registro de jardim botânico no Ministério do Meio Ambiente deverá ser feito mediante 
solicitação ao JBRJ, instruído com os seguintes documentos:

I - cópia do ato de criação e da publicação no Diário Oficial;

II - memorial descritivo da área protegida; e

III - planejamento global contendo proposta de funcionamento, projetos de pesquisa científica e de 
educação ambiental.

Art. 5º O jardim botânico será classificado em três categorias denominadas "A", "B" e "C", observando-
se critérios técnicos que levarão em conta a sua infra-estrutura, qualificações do corpo técnico e de 
pesquisadores, objetivos, localização e especialização operacional.

§ 1º Nos casos em que não forem atendidas as exigências para a classificação, prevista nos arts. 6o, 7o 
e 8o desta Resolução, o jardim botânico poderá receber registro provisório com enquadramento na 
categoria C, desde que atenda a, no mínimo, seis das exigências da categoria para a qual requeriu o 
enquadramento.

§ 2º O prazo para a comprovação do atendimento à totalidade das exigências previstas para a categoria 
requerida será de um ano, a contar da data de emissão da notificação do resultado da avaliação e do 
certificado de registro pelo JBRJ, ao final do qual haverá decisão sobre a concessão do registro e 
enquadramento definitivo.

Art. 6º Serão incluídos na categoria "A", os jardins botânicos que atenderem às seguintes exigências:

I - possuir quadro técnico - científico compatível com suas atividades;

II - dispor de serviços de vigilância e jardinagem, próprios ou terceirizados;

III - manter área de produção de mudas, preferencialmente de espécies nativas da flora local;

IV - dispor de apoio administrativo e logístico compatível com as atividades a serem desenvolvidas;

V - desenvolver programas de pesquisa visando à conservação e à preservação das espécies;

VI - possuir coleções especiais representativas da flora nativa, em estruturas adequadas;

VII - desenvolver programas na área de educação ambiental;

VIII - possuir infra-estrutura básica para atendimento de visitantes;



IX - dispor de herbário próprio ou associado a outras instituições;

X - possuir sistema de registro informatizado para seu acervo;

XI - possuir biblioteca própria especializada;

XII - manter programa de publicação técnico-científica, subordinado à comissão de publicações e/ou 
comitê editorial, com publicação seriada;

XIII - manter banco de germoplasma e publicação regular do Index Seminum;

XIV - promover treinamento técnico do seu corpo funcional;

XV - oferecer cursos técnicos ao público externo; e

XVI - oferecer apoio técnico, científico e institucional, em cooperação com as unidades de conservação, 
previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC, instituído pela Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 7º Serão incluídos na categoria "B" os jardins botânicos que atenderem às seguintes exigências:

I - possuir quadro técnico - científico compatível com suas atividades;

II - dispor de serviços de vigilância e jardinagem, próprios ou terceirizados;

III - manter área de produção de mudas, preferencialmente de espécies nativas da flora local;

IV - dispor de apoio administrativo e logístico compatível com as atividades a serem desenvolvidas;

V - desenvolver programas de pesquisa visando à conservação das espécies;

VI - possuir coleções especiais representativas da flora nativa, em estruturas adequadas;

VII - desenvolver programas na área de educação ambiental;

VIII - possuir infra-estrutura básica para atendimento de visitantes;

IX - ter herbário próprio ou associado com outra instituição;

X - possuir sistema de registro para o seu acervo;

XI - possuir biblioteca própria especializada;

XII - divulgar suas atividades por meio de Informativos;



XIII - manter programas de coleta e armazenamento de sementes próprio ou associado; e

XIV - oferecer apoio técnico, científico e institucional, em cooperação com as unidades de 
conservação, previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC, 
instituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 8º Serão incluídos na categoria "C" os jardins botânicos que atenderem às seguintes exigências:

I - possuir quadro técnico-científico compatível com suas atividades;

II - dispor de serviços de vigilância e jardinagem, próprios ou terceirizados;

III - manter área de produção de mudas, preferencialmente de espécies nativas da flora local;

IV - dispor de apoio administrativo e logístico compatível com as atividades a serem desenvolvidas;

V - desenvolver programas de pesquisa visando à conservação das espécies;

VI - possuir coleções especiais representativas da flora nativa, em estruturas adequadas;

VII - desenvolver programas na área de educação ambiental;

VIII - possuir infra-estrutura básica para atendimento de visitantes;

IX - ter herbário próprio ou associado com outra instituição;

X - possuir sistema de registro para o seu acervo; e

XI - oferecer apoio técnico, científico e institucional, em cooperação com as unidades de conservação, 
previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC, instituído pela Lei no 
9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 9º A Comissão Nacional de Jardins Botânicos-CNJB, instituída nos termos da Resolução nº 266, 
de 3 de agosto de 2000, tem por finalidade prestar apoio à Secretaria de Biodiversidade e Florestas do 
Ministério do Meio Ambiente, no acompanhamento e análise dos assuntos relativos a jardins 
botânicos.

Art. 10. Compete à CNBJ:

I - deliberar sobre os pedidos de criação e enquadramento de jardins botânicos;

II - monitorar e avaliar a atuação dos jardins botânicos; e

III - elaborar seu regimento interno.



Art. 11. A CNJB terá a seguinte composição:

I - dois representantes, titular e suplente, dos órgãos e organizações, abaixo indicados:

a) Ministério do Meio Ambiente;
b) Ministério da Ciência e Tecnologia;
c) Ministério da Educação;
d) Rede Brasileira de Jardins Botânicos; e
e) Sociedade Botânica do Brasil.

II - um representante de entidade científica representativa do setor botânico brasileiro;

§ 1º Os representantes, titular e suplente, da CNJB serão indicados pelo titular do órgão e organizações referidos dos 
incisos I e II do art. 11 e designados por ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, não sendo permitida a 
acumulação de representatividade.

§ 2º O Presidente da CNJB será designado, no mesmo ato referido no parágrafo anterior, entre os membros da 
Comissão.

§ 3º O exercício de mandato na CNJB é considerado de relevante interesse público.

Art. 12. A participação na Comissão não enseja qualquer tipo de remuneração.

Art. 13. Os registros e respectivos enquadramentos deverão ser publicados no Diário Oficial da União, obedecendo à 
numeração seqüenciada, e revistos com periodicidade a ser definida pela CNJB.

§ 1º O enquadramento poderá a qualquer tempo ser revisto, mediante requerimento do interessado ao JBRJ, uma vez 
atendidas as condições para ascender à outra categoria.

§ 2º Os jardins botânicos poderão recorrer da avaliação da CNJB, até trinta dias após notificação do resultado da 
avaliação, mediante requerimento e justificativa encaminhados ao JBRJ.

Art. 14. O jardim botânico deverá preferencialmente contar com áreas anexas preservadas, em forma de arboreto ou 
unidades de conservação, visando completar o alcance de seus objetivos.

Art. 15. A importação, a exportação, o intercâmbio, bem como qualquer outra forma de acesso a vegetais ou a partes 
deles, oriundos da flora nativa ou exótica, pelos jardins botânicos, obedecerá à legislação específica.

Art. 16. A comercialização de plantas ou de partes delas obedecerá à legislação específica.

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio 
Ambiente, ouvida a CNJB.

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. Ficam revogadas as Resoluções CONAMA nºs 266, de 3 de agosto de 2000, publicada no Diário Oficial da 
União de 27 de setembro de 2000, Seção 1, pág. 153, e 287 de 30 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial da 
União de 26 de dezembro de 2001, Seção 1, pág. 97.

MARINA SILVA
Presidente do CONAMA

Publicada no D.O.U. de 25.09.2003, Seção I, Pág. 60.

http://ftp.mct.gov.br/legis/outros_atos/res266_2000.htm


REDE

BRASILEIRA DE 

JARDINS BOTÂNICOS

O QUE É A REDE 

OBJETIVOS

O QUE FAZEM



O que é a Rede 

A Rede Brasileira de Jardins Botânicos é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, cujos principais 
objetivos são: promover a cooperação entre jardins 
botânicos e instituições congêneres; estimular o estudo da 
botânica e a conservação da biodiversidade; e apoiar a 
criação e desenvolvimento de novos jardins botânicos.

A Rede conta atualmente com 32 jardins botânicos e 
encontra-se aberta à filiação de novos membros.



Objetivos

• Estimular a cooperação entre jardins botânicos, arboretos, hortos e instituições congêneres que 
mantenham coleções científicas de plantas vivas e material preservado, bem como entre os 
cientistas e técnicos de tais instituições;

• Estimular o estudo da taxonomia das plantas em benefício da humanidade e da educação 
ambiental, não apenas em todos os níveis educacionais mas também extensivo ao grande 
público;

• Estimular o estudo e a prática correta da introdução de plantas nas coleções científicas de jardins 
botânicos e instituições congêneres;

• Promover o intercâmbio entre documentação, informações e espécimes de mútuo interesse entre 
os jardins botânicos, arboretos, hortos e instituições congêneres;

• Estimular e fomentar a conservação de espécies preferencialmente raras e/ou ameaçadas;

• Incrementar o papel dos jardins botânicos na conservação da diversidade biológica brasileira, em 
estreita relação com outras entidades, promovendo a colaboração entre a RBJB e tais 
instituições; 

• Estimular o cultivo de plantas de interesse econômico atual ou potencial;

• Incentivar a criação de coleções temáticas regionais nos jardins botânicos;

• Prestar consultoria e apoio à criação de novos jardins botânicos;

Estimular a conexão entre jardins botânicos e universidades, em escala nacional e internacional, 
em especial com universidades que desenvolvam atividades relacionadas às ciências da terra. 



O que fazem

• A atuação da Rede é direcionada para a implementação da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, com destaque para a 
Estratégia Global para Conservação de Plantas. Neste sentido, 
destacam-se algumas ações prioritárias:

• Realizar reuniões técnicas visando o fortalecimento dos jardins 
botânicos;

• Estimular publicações técnico-científicas;

• Veicular e apoiar a implementação do Plano de Ação dos Jardins 
Botânicos Brasileiros;

• Desenvolver programas de capacitação para técnicos e gerentes;

• Sensibilizar os governos para criação, consolidação e manutenção 
dos jardins botânicos;

• Fomentar discussões para aperfeiçoar a legislação vigente;
Incentivar ações integradas objetivando otimizar a conservação da 
flora brasileira. 

http://www.cdb.gov.br/CDB
http://www.bgci.org.uk/
http://www.biodiversitas.org.br/baze
http://www.biodiversitas.org.br/baze
http://www.biodiversitas.org.br/baze


Parcerias e Associações 
• A RBJB está comprometida com as seguintes iniciativas:

• • Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

A Rede é associada ao Botanic Gardens Conservation International - BGCI, instituição criada em 1987, que 
congrega aproximadamente 800 jardins botânicos e instituições afins, com a finalidade de promover a efetiva 
conservação das plantas. 

• • Asociación Latinoamericana y del Caribe de Jardines Botánicos (ALCJB)

Criada com o objetivo de integrar os jardins botânicos da América Latina e Caribe. Atualmente, é administrada 
com o apoio do Jardim Botânico de Bogotá/Colômbia.

• • International Agenda for Botanic Gardens in Conservation

A Rede registrou-se na International Agenda, assumindo o compromisso de trabalhar para implementação das 
diretrizes referentes à conservação de plantas e uso sustentável dos recursos naturais ali estabelecidas. Este 
documento foi traduzido para a língua portuguesa, originando a publicação intitulada “Normas Internacionais de 
Conservação para Jardins Botânicos”.

• • Aliança Brasileira para Extinção Zero (Brazilian Alliance for Zero Extinction – BAZE)

A Aliança Brasileira para Extinção Zero, oficializada em 22 de maio de 2006 pelo Ministério do Meio Ambiente, 
objetiva conjugar as capacidades técnicas, científicas, financeiras e políticas de organizações governamentais e não-
governamentais, nacionais e internacionais, para a conservação e recuperação das espécies constantes das Listas 
Oficiais de Espécies da Fauna e da Flora Brasileiras Ameaçadas de Extinção. A BAZE visa alcançar a meta de redução 
significativa das atuais taxas de perda de biodiversidade. Maiores informações no site www.biodiversitas.org.br/baze

• • Global Partnership for Plant Conservation (GPPC)

Esta parceria é uma iniciativa formada por diversas agências e organizações nacionais e internacionais que lidam 
com conservação de plantas. Foi estabelecida com o objetivo de apoiar, em nível mundial, a implementação da 
Estratégia Global para Conservação de Plantas. Para obter informações sobre a GPPC, clique aqui. 

•

• Além das parcerias e compromissos citados, a RBJB integra a Câmara Técnica Permanente de Espécies 
Ameaçadas de Extinção e de Espécies Sobreexplotadas ou Ameaçadas de Sobreexplotação, criada pela portaria 
do MMA nº 290 de 22/11/2004 (LINK portaria CT sp ameacadas.pdf) e vinculada à Comissão Nacional da 
Biodiversidade – CONABIO. A Câmara tem a atribuição de propor a periodicidade para a revisão das listas oficiais de 
espécies da flora e da fauna brasileira ameaçadas de extinção e de espécies sobreexplotadas, e de recomendar 
estratégias gerais para a recuperação e/ou gestão dessas espécies. Os representantes oficiais da RBJB nesta CTP 
são:

• Membro titular: Míriam Pimentel Mendonça - Jardim Botânico da 
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte
Membro suplente: Anajúlia Ezechias Heringer - Jardim Botânico de Brasília 

http://www.bgci.org.uk/
http://www.bgci.org.uk/
http://www.bgci.org.uk/
http://www.bgci.org.uk/
http://www.biodiversitas.org.br/baze
http://www.bgci.org/plants2010/
http://www.rbjb.org.br/arquivos/portaria CT sp ameacadas.pdf
http://www.rbjb.org.br/arquivos/portaria CT sp ameacadas.pdf


Como se filiar
• A filiação está aberta para jardins botânicos, arboretos, hortos e instituições 

congêneres. Não é possível a filiação de pessoas físicas. Para verificar os critérios 

requeridos para realizar a filiação de sua instituição, consulte a Secretaria Geral. É 

cobrada uma anuidade no valor de um salário mínimo nacional.

Projetos
• A Rede estabeleceu uma parceria com BGCI (Botanic Gardens Conservation 

International) e JBRJ (Jardim Botânico do Rio de Janeiro), com o patrocínio do 

HSBC, para a implantação do projeto “Investindo na Natureza – Brasil”. Os 

principais objetivos desse projeto são fomentar a conservação e o uso sustentável do 

meio ambiente e apoiar jardins botânicos no seu papel de promotores da 

conscientização e educação ambiental da comunidade. 

mailto:mcosta@jbrj.gov.br
http://www.bgci.org/
http://www.jbrj.gov.br/
http://www.hsbc.com.br/
http://www.rbjb.org.br/invest_oquee.html
http://www.rbjb.org.br/invest_oquee.html
http://www.rbjb.org.br/invest_oquee.html
http://www.rbjb.org.br/invest_oquee.html
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