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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar conceitos e premissas considerados fundamentais para a elaboração de
um projeto arquitetônico e paisagístico para um jardim botânico. Destacam-se entre estes conceitos e premissas: os
princípios da arquitetura sustentável; a sustentabilidade urbana; a valorização dos biomas regionais; a ideia de que a
melhor localização de um jardim botânico na cidade deve ser pensada a partir de uma análise das unidades de
paisagem do município visando escolher um lugar adequado para a sua implantação; e a educação ambiental, hoje
incorporada a todas as principais estratégias internacionais para conservação da biodiversidade e desenvolvimento
sustentável. Ainda, para a definição de conceitos e premissas para a elaboração de um projeto arquitetônico e
paisagístico de um jardim botânico adotamos o método de estudos comparativos, através de alguns estudos de caso,
visando construir alguns parâmetros projetais. A construção destes parâmetros se fez a partir de um estudo de quatro
jardins botânicos Brasileiros sendo eles localizados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Curitiba e outro em Brasília,
destacados como projetos de referência por muitos paisagistas. Estes parâmetros foram pautados em princípios da
arquitetura ecológica, em estratégias de projeto que visam contribuir para a educação ambiental e para a
conscientização da importância dos elementos da paisagem na vida das pessoas e nos conceitos de sustentabilidade
visando preservar a vegetação regional.
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Educação Ambiental. Jardim Botânico.
ABSTRACT
This work aims to present concepts and premises considered fundamental for the elaboration of an architectural and
landscape project for a botanical garden. Among these concepts and premises, the following stand out: the principles
of sustainable architecture; urban sustainability; the enhancement of regional biomes; the idea that the best location
of a botanical garden in the city should be considered based on an analysis of the municipal landscape units in order
to choose a suitable place for its implantation; and environmental education, today incorporated into all major
international strategies for biodiversity conservation and sustainable development. Still, for the definition of concepts
and premises for the elaboration of an architectural and landscape design of a botanical garden, we adopted the
method of comparative studies, through some case studies, aiming to build some design parameters. The construction
of these parameters was based on a study of four Brazilian botanical gardens, located in Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
in Curitiba and another in Brasilia, highlighted as reference projects by many landscapers. These parameters were
guided by principles of ecological architecture, in design strategies that aim to contribute to environmental education
and to raise awareness of the importance of landscape elements in people's lives and in the concepts of sustainability
aimed at preserving regional vegetation.
KEYWORDS: Sustainability. Environmental education. Botanical Garden.
ABSTRACTO
Este trabajo tiene como objetivo presentar conceptos y premisas consideradas fundamentales para la elaboración de
un proyecto arquitectónico y paisajístico para un jardín botánico. Entre estos conceptos y premisas destacan: los
principios de la arquitectura sostenible; sostenibilidad urbana; la mejora de los biomas regionales; la idea de
considerar la mejor ubicación de un jardín botánico en la ciudad a partir de un análisis de las unidades de paisaje
municipal para elegir un lugar adecuado para su implantación; y educación ambiental, hoy incorporada en todas las
principales estrategias internacionales para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Aún así,
para la definición de conceptos y premisas para la elaboración de un diseño arquitectónico y paisajístico de un jardín
botánico, se adoptó el método de estudios comparativos, a través de algunos casos de estudio, con el objetivo de
construir algunos parámetros de diseño. La construcción de estos parámetros se basó en un estudio de cuatro jardines
botánicos brasileños, ubicados en Río de Janeiro, Belo Horizonte, en Curitiba y otro en Brasilia, destacados como
proyectos de referencia por muchos paisajistas. Estos parámetros se guiaron por principios de arquitectura ecológica,
en estrategias de diseño que tienen como objetivo contribuir a la educación ambiental y concientizar sobre la
importancia de los elementos del paisaje en la vida de las personas y en los conceptos de sustentabilidad orientados
a preservar la vegetación regional.
PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad. Educación ambiental. Jardín Botánico.
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INTRODUÇÃO
O estilo de jardim denominado clássico pela literatura teve início no Renascimento italiano. A
cidade de Florença no século XIV era a capital da pintura e da arte da jardinagem. Este jardim
clássico reinterpretava muitos elementos da jardinagem da Antiguidade, como divindades pagãs
que eram colocadas como elementos de destaque nos jardins (MATTIUZ, 2019).
O Jardim italiano também é caracterizado pelo uso de várias plantas frutíferas, tipos distintos
de flores, estátuas decorativas e por fontes de água promovendo um ambiente funcional.
Apesar de ser muito similar numa visão geral, um jardim botânico contemporâneo é uma área
destinada ao plantio de vegetação, geralmente incrustada na cidade, para estudo, manutenção,
conservação e visitação pública. Tanto espécies endêmicas quanto exóticas podem ser
cultivadas em seu interior, desde que observados os cuidados com cada cultivo. Todas as
espécies existentes em um jardim botânico são obrigatoriamente catalogadas e identificadas
(TRINDADE, 2019).
Os primeiros relatos de um acervo botânico datam do Antigo Egito, mas muitos creditam a
concepção dos jardins botânicos aos chineses, que viam o agrupamento da flora com olhos
práticos, alimentares e medicinais. Os primeiros jardins botânicos eram na verdade herbários
destinados à busca de panaceias medicinais daí o nome hortus medicus e desenvolvidos por
universidades e escolas de medicina. O primeiro Jardim Botânico da Europa foi criado no século
XIV, na cidade de Pisa, Itália, onde surgiria também o primeiro curso de Botânica. Também na
Itália, na mesma época, nascia o Jardim Botânico de Pádua, o primeiro jardim universitário
(TRINDADE, 2019).
Ao jardim francês, o estilo do jardim italiano tem referências às jardinagens do mediterrâneo,
menos formal e mais poético e orgânico que os jardins franceses do Renascimento.
Na França, no Renascimento, o estilo italiano predominava na jardinagem, mas, aos poucos,
criou-se uma tradição francesa de jardinagem que foi se impondo e é hoje denominada estilo
francês de jardinagem. O jardim inglês diferenciava-se do francês em vários aspectos, incluindo
a diversidade de plantas. A princípio o jardim inglês parecia ser informal, pelo cultivo livre e de
grande variedade de flores, mas era muito detalhado com relação às espécies e a composição
em si. No jardim inglês a delimitação dos espaços, por muros e sebes, era muito utilizada
(MATTIUZ, 2019).
O verdadeiro jardim chinês não poderia ser comparado aos parques europeus nem aos jardins
do estilo anglo-chinês, pois, ao contrário dos jardins ocidentais, não havia uma distinção muito
clara da residência, sendo um incorporado ao outro. A delimitação entre a casa e o jardim era
às vezes feita por apenas uma cortina de bambu. Colunatas mais leves, com aspecto mais vegetal
que os pórticos e os peristilos da arquitetura clássica, formavam uma transição natural da parte
vegetal para a arquitetônica. O jardim era sempre contornado, mas, ao mesmo tempo,
apresentava a ambição de reproduzir paisagens imensas (MATTIUZ, 2019).
Os jardins contemporâneos valorizam as várias escolas de jardinagem constituídas
historicamente.
Em geral, o jardim botânico se apresenta como um local delimitado, aberto à visitação pública,
no qual se cultivavam plantas representativas de gêneros e espécies, que são identificadas e
conservadas. Os jardins botânicos ajudam a proporcionar a educação e o lazer aos visitantes,
disponibilizando meios para a execução de pesquisas científicas com germoplasma in situ e ex
situ e para trabalhos de difusão tecnológica de espécies nativas e exóticas, sendo um museu
com peças raras para cientistas do mundo todo (VEIGA et al., 2013).
Segundo Pereira e Costa:
Nas últimas décadas, os jardins botânicos, espaços protegidos onde a pesquisa
botânica e ciências afins têm seu berço e desenvolvimento, tornaram-se centros de
importância para a conservação da biodiversidade, passando a intensificar ações para
promover, junto aos visitantes, a prospecção dos impactos da ação humana sobre o
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meio ambiente e a consciência sobre efeitos negativos da perda da biodiversidade,
motivando-os a participar de um ciclo de desenvolvimento sustentável. (PEREIRA;
COSTA, 2010, p.21).

Dentro do jardim botânico é possível criar valores e identidades que sejam necessárias para a
valorização da sociedade em espaços funcionais. Numa paisagem idealizada, o jardim é muitas
vezes tratado como metáfora de perfeição, porém é necessário ter a compreensão que jardins
são campos de obras realizadas por apaixonados pela beleza da natureza (GASTAL; SILVA, 2015).
De acordo com Almeida et al. (1999) um jardim botânico é um componente fundamental na
proteção dos recursos vivos em uma perspectiva de evolução ‘’sustentável’’ no espaço urbano.
Os jardins botânicos têm sido, de alguma forma, significativos instrumentos no desenvolvimento
científico e cultural da humanidade. O “jardim botânico” tem papel importante na preservação
de coleções vivas de plantas de interesse genético e funciona como um banco de genes que
realiza permuta de material reprodutivo, tais como, sementes. Assim o jardim botânico tem
atributos especiais que os distinguem das demais classes de jardins (CARDOSO, 2013).
Conforme Raciunas (2011), um jardim botânico constitui-se essencialmente de um certo
conjunto de plantas vivas cultivado no plenário da claridade ou por outro lado em organizações
de ‘’vegetações’’ ou em ‘’estufas’’ podendo ter algum certo agrupamento que de fato tem
‘’plantas secas’’, dispostas em ervanário, entre outras técnicas. Um jardim botânico pode conter
também livrarias, oficinas, grandes variedades de espécies e direções cujo com destino a uma
certa plantação.
Segundo Pereira e Costa (2015), com o passar dos anos, os jardins botânicos são lugares
favoritos nos quais de fato a ‘’pesquisa botânica e ciência ‘’ possuem respectivos princípios bem
como evolução, transformam em grandes ligações de extremo interesse na direção de proteção
ao meio ambiente. Dessa forma é preciso que se tenha uma conduta humanitária, de
compreensão e cuidados em relação ao meio ambiente, para que não ocorra o desaparecimento
da ‘’biodiversidade’’.
Para o Agronômico (2003), o jardim botânico é um local ocluso, que sustenta a vegetação de
cada espécie existente, visando sua preservação; tem a finalidade de propiciar a instrução e o
entretenimento ao público, voltado para investigações cientificas com ‘’germoplasma’’ e com o
destino para função de propagação técnica de classes ‘’nativas e exóticas’’.
Para realizar um projeto de jardim botânico hoje no Brasil, alguns conceitos e premissas devem
ser considerados, Como: os princípios da arquitetura ecológica; a sustentabilidade urbana; a
valorização dos biomas regionais; uma análise das unidades de paisagem do município no qual
será inserido visando escolher um lugar adequado para a sua implantação; e a educação
ambiental, hoje incorporada a todas as principais estratégias internacionais para
conservação
da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Procuramos tratar estes
conceitos a seguir.
1. ARQUITETURA ECOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE
A arquitetura ecológica é entendida como aquela em que se tem a preocupação com interação
entre as edificações e o meio ambiente com o objetivo de reduzir o impacto provocado pela
construção civil nas cidades. Segundo seus princípios, devem ser adotadas nos projetos
arquitetônicos técnicas que não degradem o meio ambiente e estratégias para diminuir a sua
destruição visando que a população possa desfrutar de ricos recursos e bens naturais.
A arquitetura sustentável e o jardim botânico têm uma ligação direta pois muitos dos jardins
botânicos projetados em diversas cidades, ao longo da história, possuem aspectos de
sustentabilidade direcionadas à preservação da biodiversidade local e apresentam princípios da
arquitetura ecológica. Ainda, muitos destes exemplares sempre tiveram um papel fundamental
na educação ambiental em uma inclusão sócio cultural.
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A temática da arquitetura sustentável que pensa a funcionalização dos jardins botânicos nas
cidades contemporâneas engloba vantagens que vai muito além de simplesmente lazer e
paisagem, compreende, entre outros objetivos, o de perpetuar a diversidade da vegetação,
realizando averiguação e instrução ambiental como custódia.
A qualidade do ambiente urbano pode contribuir para melhorar o planejamento através de
políticas capazes de tornar o uso e a ocupação do solo nas cidades menos impactantes ao meio
ambiente, e melhorar a qualidade de vida da população. (LIMA; AMORIM, 2006).
Ter um espaço arborizado, com jardins espalhados é de grande importância para os centros
urbanos, além de contribuir para a harmonia da região e para um clima ameno e agradável,
melhorando a qualidade do ar. (GENGO; HENKES, 2013).
A questão ambiental se agrava e ganha importância cada vez mais à medida
que as cidades se expandem e se apropriam demasiadamente dos recursos
naturais, pois se tornaram o local em que grande parte da população mundial
se concentra, e a consequência disso é a transformação do espaço natural.
Considera-se que o ambiente urbano é formado pelo sistema natural (meio
físico e biológico) e pelo sistema antrópico (constituído pela sociedade e suas
atividades). Entretanto, não funciona como um ambiente fechado onde a
sociedade encontra tudo o que necessita, mas sim como um sistema aberto,
dependendo de recursos do meio ambiente (LIMA; AMORIM, 2006, p. 01).

Conforme Almeida et al. (1999) um jardim botânico é um componente fundamental na
construção de um espaço urbano ‘’sustentável’’.
A arquitetura ecológica e os jardins podem contribuir para uma melhor qualidade de vida para
toda a população. O jardim botânico é um dos instrumentos ambientais que pode ser utilizado
para melhoria na qualidade ambiental urbana, melhorando a qualidade do ar. Os jardins, de
maneira geral, permitem uma arborização urbana que contribui para a qualidade ambiental.
(GENGO; HENKES, 2013)
Um projeto de paisagismo pode contribuir para a diminuição do calor, elevação da umidade,
diminuição da erosão, melhor drenagem da água, preservação ambiental e atração da avifauna.
Ainda, pode agregar valores sociais e uma perspectiva de vida para os moradores da região que
buscam através dos jardins, o bem-estar, a diminuição do stress, a harmonia das paisagens e
cores, sendo uma alternativa de passeio e lazer. (GENGO; HENKES, 2013). (Figura 1).

Figura 01: Bairro Jardim Botânico na cidade de Brasília.

Fonte: Espaço Y Engenharia. Disponível em https://espacoy.com.br/o-bairro-jardim-botanico-de-brasilia/ Acesso
em: 18 Junho., 2020.
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No ambiente urbano, as áreas verdes públicas constituem-se elementos imprescindíveis para o
bem-estar da população, pois influenciam diretamente a saúde física e mental da população,
melhorando os índices de qualidade de vida ideal. (LOBADA; DE ANGELIS, 2005)
A Agenda 21, além de ser um instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável, é um
poderoso instrumento de gestão democrática das cidades e validação social das propostas do
Estatuto da Cidade e seus Planos Diretores; ainda, visa servir de subsídio à elaboração e
implementação de políticas públicas orientadas para o desenvolvimento sustentável.
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2003)
A preocupação socioambiental se torna primordial nas decisões governamentais entre países,
regiões e empresas. Quanto ao conceito de sustentável é a principal justificativa para que as
instâncias públicas e privadas promovam o bem-estar social e permitam a continuidade e
manutenção dos recursos naturais para as futuras gerações. Por isso, é preciso que haja
equilíbrio entre os benefícios gerados pelos empreendimentos econômicos e financeiros.
Associar a noção de sustentabilidade à arquitetura e ao urbanismo torna-se um desafio
expressivo, pois quando se pensa em alteração do meio natural em espaço edificado e,
consequentemente, constituindo-se cidades, há uma dissociação espontânea entre o natural e
a artificial face às necessidades humanas do habitat e abrigo. (SILVA, 2011).
Cidades sustentáveis, portanto, buscam a conscientização e a sensibilização dos seus habitantes
por meio de programas que divulguem informações sobre as mesmas, assim como por meio de
conferências ambientais e por meio da mídia; para que se melhore o meio ambiente e a
qualidade de vida, ao mesmo tempo em que se desenvolve uma economia que sustente a
prosperidade dos sistemas humanos e dos ecossistemas (PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS,
2012 apud REGO, et al., 213).
O espaço construído compreende os planos e políticas propostas para a melhoria da vida
humana. Vincular o planejamento urbano e regional ao projeto de arquitetura e urbanismo não
só como elemento regulador, mas também como elemento produtivo da morfologia das
cidades, é vital na constituição de espaços coerentes às necessidades humanas da atualidade e
do futuro (SILVA, 2011).
O principal objetivo da cidade sustentável é evitar o esgotamento do meio ambiente e garantir
sua permanência para gerações futuras. Por isso, as políticas públicas devem pensar sempre no
futuro. Como a maior parte da população mundial vive em zonas urbanas, as cidades se
A sustentabilidade está diretamente ligada ao avanço econômico e material que não agrida o
meio ambiente e usa os recursos naturais de forma a favorecer o projeto paisagístico visando
um futuro mais próspero. Está relacionada às escolhas sobre as formas de produção, consumo,
domicílio, intercomunicação, alimentos, transportes e à ligação das pessoas com os ambientes,
considerando os princípios éticos, humanos e progressistas.
O conceito da sustentabilidade está fundamentado em três pilares principais, que estão
divididos em aspectos ambientais, sociais e econômicos de extrema importância para a
continuidade da sustentabilidade, unindo todas essas diferentes extensões será possível atingir
o conceito da sustentabilidade (SILVA, 2011).
O tripé da sustentabilidade Ambiental e Ecológica pode ser classificada como sendo a
manutenção do meio ambiente, prevalecendo a qualidade de vida e os ecossistemas. Já a
sustentabilidade social está diretamente ligada ao conceito que visa propiciar a estabilidade e o
bem-estar da população, garantir a diminuição da desigualdade social e da violência. Com a
sustentabilidade econômica é garantido o desenvolvimento econômico onde se leva em
consideração estratégias com baixos impactos ambientais.
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2. PAISAGEM NATURAL, PAISAGEM CULTURAL, ELEMENTOS DA PAISAGEM E
INTERVENÇÃO NA PAISAGEM
A expressão “paisagem” normalmente corresponde à imagem do cartão-postal e está associada
a paragens bucólicas, recantos aprazíveis ou sítios notáveis com visuais grandiosos. Trechos do
litoral, florestas, desertos, lagos e montanhas são frações da natureza que, por si só,
correspondem ao ideal de paisagem presente no imaginário social. No entanto, está implícita
na paisagem a dialética entre as características físicas do planeta e o próprio homem, cujos
artefatos construídos dialogam com o cenário natural. (NOBRE, 2007).
Jardim é um termo universal que adquire conceitos ao longo do tempo e em diferentes culturas
como parte do conjunto de espaços livres ou abertos, incluindo tanto os públicos como os
privados, como já abordado na introdução acima. E por constituir um termo universal, sua
compreensão extrapola territórios na intenção de alcançar sua origem, seu conteúdo filosófico.
A essência do jardim parece significar um gesto na paisagem como algo inerente ao convívio do
homem com a sociedade em resposta aos seus impulsos. É nessa compreensão que a expressão
humana se aproxima mais da arte e da poesia e atinge o conteúdo do paisagismo, em outras
palavras, “a arte de fazer jardins” (DOURADO, 1991, p. 63 apud CARNEIRO et al., 2019).
A paisagem se refere a tudo aquilo que somos capazes de compreender usando os nossos
sentidos. Assim sendo, todo o universo pode ser considerado como paisagem, com duas grandes
principais classificações: as paisagens naturais e as paisagens culturais. (PENA, 2013)
Conforme Pena (2013), as paisagens naturais são basicamente manifestações da natureza que
não se modificaram ou que tiveram poucas alterações feitas pelo ser humano como, por
exemplo, o espaço de uma floresta ou até mesmo o topo de uma montanha. Já as paisagens
culturais também chamadas de paisagens antrópicas, são derivadas das atividades humanas,
que se constroem com a transformação dos recursos da natureza pela ação do homem; como
podemos observar no exemplo da intervenção no sistema viário de Brasília recentemente.
(Figura 2)
A paisagem cultural revela a memória de determinado espaço. (PENA, 2013). A poluição
atmosférica nas cidades pode ser muito prejudicial para o ambiente urbano. Assim, a
intervenção na paisagem urbana através da manutenção da paisagem natural pode contribuir
para a diminuição de gases poluentes da atmosfera pela capacidade de retenção que ajude a
minimizar os efeitos da poluição. GENGO; HENKES, 2013).

Figura 02: Intervenção no trânsito de Brasília

Fonte: Brasilia Web Disponível em: http://www.brasiliaweb.com.br/integra.asp?id=47187&canal=2&s=1&ss=1.
Acesso em: 21 junho. 2020.
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O processo de expansão urbana é um dos motores mais significativos de transformação da
paisagem natural em cultural em que o espaço transformado perde praticamente a totalidade
de suas características originais. Essas “novas” paisagens, essencialmente antropizadas tornamse fragilizadas comprometendo o equilíbrio de seus componentes, seja na disposição hídrica,
seja no clima, seja na fauna e flora, entre outros. Os ambientes urbanos, a que estamos fazendo
referência, rompem os elos da dinâmica com os ambientes ao seu entorno, outrora
semelhantes. (MOTTER, 2011).
A arborização do tecido urbano contribui para atenuar a poluição visual, pois as árvores são
componentes que conferem forma aos ambientes urbanos onde desempenham um papel
importante, delimitando espaços, caracterizando paisagens, orientando visualmente e
valorizando imóveis, além de integrar vários componentes do sistema. (GENGO; HENKES, 2013).
Para a elaboração de um projeto arquitetônico e paisagístico para um jardim botânico na cidade
de Cuiabá-MT, consideramos fundamental partir de alguns conceitos e premissas; dentre eles a
melhor localização de um jardim botânico na cidade de Cuiabá deve ser pensada a partir de uma
análise das unidades de paisagem do município visando escolher um lugar adequado para a sua
implantação. Outra premissa, pauta-se no papel da educação ambiental na contemporaneidade
pois a ela está incorporada todas as principais estratégias internacionais para
conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável.
As unidades de paisagem são elementos territoriais que fazem parte da malha urbana, possuem
semelhanças na paisagem urbana e são devidamente definidas pela estrutura física e pelo
domínio ou pela ausência de elementos morfológicos que são basicamente: a proporção das
ruas; a arborização; o tamanho dos lotes; a dimensão das quadras; o tipo de traçado urbano, se
é ortogonal regular, ortogonal irregular ou orgânico; o declive, se possui presença de cursos
d’água; a taxa de ocupação; o uso do solo, se é residencial, comercial, serviços ou industrial.
(AMORIM, 2015).
A identificação das características de uma unidade de paisagem é capaz de conduzir a condutas
do planejamento urbano e ambiental. A cidade pode ser fragmentada em unidades de paisagem,
como um zoneamento urbano, e cada unidade conter propriedades particulares que envolvam
um planejamento representativo. (AMORIM, 2015). (Figura 3).
Figura 03: Arquitetura e Paisagismo no contexto das cidades

Fonte: Paisagismo e Cidade. Disponível em: https://paisagismoecidade. wordpress.com. Acesso em: 21 out. 2019.

Ainda, conforme Amorim (2015), uma importante característica que diferencia as
unidades de paisagem são os espaços livres, as ruas, os canteiros, as praças, os jardins e parques.
A identificação de unidades de paisagem é um método de estudo da forma urbana, aplicado
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basicamente pelos profissionais de arquitetura e paisagistas. Cada localidade domina sua
própria unidade de paisagem, que não são determinadas por limites de bairros ou zonas.

3. O PAPEL DOS JARDINS BOTÂNICOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Atualmente, entre as muitas missões de um jardim botânico, destacam-se os programas de
educação ambiental (AMARAL et al., 2003, p.1).
A educação ambiental está incorporada a todas as principais estratégias internacionais
para conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Para que sejam tomadas
decisões mais adequadas em relação ao uso dos recursos naturais é preciso que haja uma
melhor compreensão dos sistemas ecológicos. Os jardins botânicos desempenham um papel
chave na implementação dessas estratégias. Eles não trabalham isolados, mas participam
de um movimento, que cresce no mundo inteiro, para tornar a educação ambiental acessível a
todos (WILLISON, 2003).
A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade
educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações
que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de
ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que
vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um
comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto em seus
aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes
necessárias para dita transformação (MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE, 2016).

Um jardim botânico possui um papel fundamental na preservação de diversos elementos da
flora, contribuindo para a preservação e proteção de elementos raros ou ameaçados de
extinção. Os benefícios ambientais de um jardim botânico têm como propósito a educação
ambiental, sendo necessário que a população reconheça a importância de plantas de várias
espécies e um local onde ela possa aprender mais sobre elas. Para desenvolver um projeto
de educação ambiental eficaz, o jardim botânico deve decidir que tipos de projetos realizará,
quem deseja atingir e em que aspectos específicos da conservação e da consciência ambiental
pretende se concentrar. (WILLISON, 2003).
1.0 PROJETOS DE REFERÊNCIA COM CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE
Um projeto urbanístico e paisagístico para um Jardim Botânico deve se adaptar os elementos de
um desenho universal e integrar critérios que valorizem os recursos ecológicos e sustentáveis.
Um projeto, assim concebido, é de grande relevância para que a população tenha conhecimento
sobre conceitos de arquitetura sustentável relacionada ao jardim botânico, assim como sobre
os espaços destinados para a preservação de várias espécies de plantas da região.
Algumas questões guiaram a formulação da problematização da pesquisa sobre parâmetros
projetuais para um jardim botânico: quais as melhores estratégias de projeto que podem
contribuir para a educação ambiental e a conscientização da importância da preservação da
vegetação regional? A carência de espaço para estudo e contemplação da vegetação local e
regional poderia ser minimizada com a implantação de jardim botânico na cidade?
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No Brasil existem diversos biomas que devem ser preservados: a Amazônia, o Cerrado, a Mata
Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal, revelando uma riqueza em relação a biodiversidade
sendo a preservação deles de extrema importância.
Entendemos que, na concepção de um projeto urbanístico e paisagístico para um Jardim
Botânico, estratégias de projeto devem ser adotadas visando a educação ambiental que
desperte no público em geral o conhecimento dos biomas e a importância da sua preservação.
A construção destes parâmetros projetuais se fez a partir de um estudo comparativo de quatro
jardins botânicos, um no Rio de Janeiro, um em Curitiba, e outro em Brasília e Belo Horizonte,
destacados como projetos de referência por muitos paisagistas. Estes parâmetros foram
pautados em princípios da arquitetura ecológica, em estratégias de projeto que visam contribuir
para a educação ambiental e a conscientização da importância dos elementos da paisagem na
vida das pessoas e nos conceitos de sustentabilidade visando preservar a vegetação regional.
O método do estudo de caso comparativo foi utilizado para análise de projetos referenciais de
jardins botânicos em diferentes cidades, contrapondo desde as suas implantações até suas
inserções atuais nos tecidos urbanos, analisando, o entorno, localização, modelo de
implantação, condicionantes ambientais, zoneamento, sistemas viários, espaços projetados, sua
arquitetura e espaços de lazer inseridos no projeto, procurando englobar todas as funções de
um jardim botânico e dando ênfase nas diretrizes especificas de um determinado jardim
botânico, visando construir referências projetuais para um projeto paisagístico e arquitetônico
para a cidade de Cuiabá-MT, com princípios da sustentabilidade.

Quadro 01: Dados comparativos dos estudos de caso

Jardins

Jardim botânico
Curitiba

Variáveis

de

Jardim botânico de
Brasília

Jardim botânico do Rio de
Janeiro

Jardim botânico
Belo Horizonte

Descrição das variáveis

Descrição
variáveis

Descrição das variáveis

Descrição das variáveis

Inserção
urbana

Próximo do centro
urbano de Curitiba-PR.

Estação Florestal
Cabeça do Veado,
com uma distância
razoável do centro de
Brasília.

Próximo do centro urbano do
Rio de Janeiro.

Próximo a lagoa da
Pampulha de BH, com
uma distância razoável
do trânsito.

Entorno da
localização

Área comercial.

Área ambiental.

Área comercial.

Área ambiental.

Autoria do
projeto
Arquitetônic
o

Arquitetos Abrão Assad
e Célia Regina.

Arquitetos Alípio Vila
Nova Nascimento e
Carlos Fernando de
Moura Delphim, do
JBRJ.

Criado por Dom João VI e é
tombado pelo Iphan desde
1937.

Administração Regional
de Pampulha

Autoria do
projeto
paisagístico

Francisca
Maria
Garfunkel Rischbieter.

Modelo paisagístico
Filogenético
Felisberto Cavalheiro,
Alba Evangelista
Ramos, Germana Mª
C. L. Reis e Paulo
Eugênio A. M. de
Oliveira

Por ser um jardim botânico
mais antigo, as espécies eram
plantadas pelo criador.

Marcelo Geraldo
responsável pelo jardim
de flores e cores,
Fernando Silva Santos
responsável pelo Jardim
de plantas medicinais

Cronologia
da
realização

Projetado em 1990,
Inaugurado e aberto ao
público em 05 de
outubro de 1991.

Projetado em 1976, e
inaugurado ao
público em 8 de
marco de 1985.

Inaugurado e aberto ao
público em 13 de junho de
1808.

O Jardim de BH passou
a fazer parte da
Zoobotanica em 1991 e
só foi aberto ao público
em 2001.

das
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de

Modelo de
Implantação
do traçado

O projeto do Jardim se
dá através de uma
implantação Radial.

O modelo de
implantação é linear.

O modelo de implantação se
dá através do modelo radial
que se dá através de alguns
caminhos que levam para um
ponto central, e se encontra
no modelo linear com
caminhos fazendo
ondulações.

Modelo de implantação
linear.

Partido
Arquitetônic
o

O partido arquitetônico
possui dois estilos que
ligam o jardim botânico
de Curitiba, a estufa
permanente
foi
projetada com três
abobadas no estilo Art
Nouveau inspirada no
Palácio de Cristal de
Londres de 1850 e o
jardim no estilo francês
com seus canteiros
geométricos.

A concepção do
projeto arquitetônico
e paisagístico do JBB
procurou interagir a
preservação dos
recursos naturais e
das referências
cênicas às
necessidades de
implementações de
espaços de trabalho e
de lazer. O projeto foi
elaborado com
princípios
sustentáveis com
adaptações com
recursos naturais,
com um paisagismo
natural.

O partido arquitetônico
adotou formas geométricas
orgânicas e a arquitetura
sustentável através da
utilização de jardins verdes
devidamente valorizados no
interior/exterior que
permitem o desfrute desse
verde generoso. Assim, usa a
natureza como foco de
projeto.

O projeto do Jardim BH
se deu através em
buscar a aproximação
do ser humano a
natureza e a beleza do
natural, todas
composições
arquitetônicas e
paisagísticas transmite
a cultura milenar
japonesa que valoriza a
beleza e harmonia.

Biomas
encontrado
s no projeto

Mata Atlântica.

Cerrado.

Mata Atlântica.

Mata Atlântica,
Caatinga, campo
rupestre.

Algumas das
Espécies do
bioma
utilizadas

Araucária,
imbuia,
cedro,
aroeira,
pimenteira, pitangueira,
bromélia, orquídea.

Ipês, Jacarandá,
Jiboia, Louro Pardo,
Pau Ferro, Pitanga,
Pimenta de
macaco,etc.

Leguminosae, Arecaceae,
Myrtaceae e Bignoniaceae ,
cânfora, nogueira, jaqueira, c
ravo-da-índia ex situ, Índias
Orientais: nozmoscada, canela e pimentado-reino.

Angico, aroeira,
bromélia, cacto, cacto,
coroa-de-frade,
camaru, facheiro,
faveleira, flor de
jitirana, ipê, jericó,
juazeiro, jurema
branca, malicia,
mandacaru, palma.

Condicionan
tes
ambientais
(clima
da
cidade)

Definida pelo
temperado.

Clima tropical de
altitude.

Caracterizado pelo clima
quente com áreas úmidas.

Classificada como clima
tropical e seco, com
alguns verões quentes e
úmidos.

Espaços de
lazer
inseridos no
projeto

Jardim das sensações,
espaço para exercício
físico.

Trilha master,
biblioteca da
natureza, horto
medicinal, centro de
visitação, educação
ambiental, jardim
japonês, jardim de
contemplação, jardim
educativo, orquidário,
mirante.

Jardim sensorial, espaço para
exercício físico, orquidário,
rigião Amazônia, jardim
japonês, arboreto,
bromeliario, caminho da
mata atlântica, lago frei
Leandro,

6 jardins temáticos,
cinco estufas, cinco
praças e lagos, jardim
japonês.

Espaços
projetados

Conjunto de banheiros,
estacionamento, centro
de pesquisa, salão de

Conjuntos de
banheiros,
estacionamento, sala

Conjuntos de banheiros,
estacionamento, centro de

Centro de educação
ambiental, conjunto de

clima
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exposição,
biblioteca,
botânico.
Materiais
construtivos
(das estufas)

auditório,
museu

de exposição,
auditório, galerias,
bebedouro,
biblioteca, bistrô.

Estufa com estrutura
metálica e vidro com
três
abobadas
e
climatizada.

O conjunto
arquitetônico do JBB
valorizou o uso de
madeira, vidro e
cerâmica.
Fonte: Construída pelos autores, 2020.

visitantes, biblioteca, casa
dos pelões.

banheiros,
estacionamento.

Vidro e aço.

Vidro e aço.

1.1 MATRIZ ANALÍTICA SOBRE AS FUNÇOES DOS JARDINS BOTANICOS
A matriz analítica sobre as funções dos jardins botânicos estão classificadas em cinco
importantes funções que traz para a sociedade ao se ter um instalado em uma determinada
cidade, os conceitos são básicos e essenciais para toda a população que desenvolve um jardim
botânico, na função ambiental é possível proteger a biodiversidade, regularizar o microclima,
controlar a poluição hídrica, atmosférica e sonora, já com a função educativa encontra-se uma
quantidade riquíssima de benefícios com a realização de atividade de educação ambiental para
o ensino formal e informal, estimulo a prática de esportes e o cuidado com a saúde, sensibilizar
as pessoas por meio de sinalização, distribuição de materiais educativos, eventos. Na função
sociocultural se estabelece o acesso universal e gratuito, atendimentos a pessoas com
necessidades especiais, diminuição do estresse da vida urbana, já na função estética se nasce a
beleza visual, tanto natural quanto artificial, diminuição da poluição visual, e dando forma pra
malha urbana da cidade, a função de lazer estabelece a oferta e diversificação de várias
possibilidades de lazer, a promoção de vários eventos em datas comemorativas, a oportunidade
para a população em contato com a natureza.

Quadro 02: Matriz analítica sobre as funções dos jardins botânicos

MATRIZ ANALÍTICA SOBRE AS FUNÇOES DOS JARDINS BOTANICOS
Função Ambiental

Função Educativa

Função Sociocultural

Função Estética

Função de Lazer




Regulação microclimática;




Controle da poluição hídrica, atmosférica e sonora.




Estímulo à prática esportiva e cuidado com a saúde;












Provisão de espaço de interação social;

Proteção de uma amostra do ecossistema e da
Biodiversidade associada;
Realização de atividades de educação ambiental para o
ensino formal e informal;
Sensibilização ambiental dos visitantes por meio de
sinalização interpretativa, distribuição de material educativo,
eventos, etc.
Acesso universal e gratuito;
Atendimento a pessoas com necessidades especiais;
Diminuição do estresse da vida urbana.
Proteção de beleza natural;
Diminuição da poluição visual;
Descontinuidade da malha urbana.
Oferta de diversificadas possibilidades de lazer;
Promoção de eventos em datas comemorativas;
Oportunidade de recreação em contato com a natureza.
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Fonte:
Sousa,
2018.
Adaptado
pelos
autores,
2020.
Disponível
em:
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/32889/1/2018_VanessaSousadeOliveira.pdf. Acesso em: 16 agosto.,
2020.

CONCLUSÃO
É preciso que a população tenha um espaço para lazer, a qual, possua um ambiente com muita
vegetação verde, com espécies de plantas que estejam em extinção para que se preserve, das
quais estejam presentes espécies nativas do Pantanal, Cerrado e Amazônia. Dessa forma, podese dizer que o jardim botânico é um espaço destinado para a preservação de espécies nativas,
além de ser um espaço destinado para que população regional conheça e usufrua. Considerando
que o jardim botânico contribui para a destinação de espécies e para a preservação, é
importante que pesquisadores tenham um laboratório científico destinados a estudos de
plantas medicinais e em extinção. Jardim botânico em grandes cidades são pontos turísticos,
que atraem turistas a cidade, alavancando a economia regional. Assim, os benefícios para a
viabilidade de um jardim botânico, são economia, cultura, lazer e preservação e estudos de
várias espécies de plantas e vegetações. A estrutura de construção de um jardim botânico,
precisa adequar a novas tecnologias no mercado, pois, o layout da estrutura precisa ser
moderno de forma a chamar a atenção da população. Ter um jardim botânico é importante para
se ter uma qualidade do ar mais limpo, pois é constituído de muitas áreas verdes e preservadas,
importantes para que a população tenha um ambiente rico de vegetação com muito verde e
tenha uma melhor qualidade de vida. Assim, colabora para que a sociedade local tenha
consciência de que vegetações e espécies de plantas precisam ser preservadas, com isso,
contribui para que desde cedo as crianças aprendam a importância da preservação ao meio
ambiente, além de contribuir economicamente com a região. Por fim, um jardim botânico tem
muitos benefícios e sua essência é importante para uma sociedade mais sustentavelmente
ecológica e verde.
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