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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi esclarecer as funções desenvolvidas pelos jardins botânicos e 

justificar a sua implantação na cidade de Maringá – PR, mediante a sua importância na 

preservação dos recursos vegetais. Para o desenvolvimento do trabalho, foi desenvolvida uma 

pesquisa qualitativa, na qual, foram analisadas a repercussão destas instituições no espaço 

urbano para a qualidade de vida dos indivíduos, associando ao contexto atual da cidade de 

Maringá, a fim de ressaltar a necessidade de um jardim botânico no município. Após a análise 

das informações, pode-se visualizar que as atividades desenvolvidas nestas instituições, tal 

como a educação ambiental, são vitais para desenvolvimento das cidades e para a preservação 

dos recursos naturais, principalmente quando realizadas em parcerias com outras entidades de 

interesses comuns. Concluiu-se que, dado o potencial dos jardins botânicos e diante do 

cenário de urbanização nas cidades, atrelado a ameaça aos recursos naturais, é de extrema 

importância que sejam implantados nas cidades.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Espaço urbano. Preservação.  

 

 

THE FUNCTIONS OF BOTANICAL GARDENS AND THEIR EFFECTS TO THE 

CITY - BOTANICAL GARDEN PROJECT FOR THE CITY OF MARINGÁ (PR) 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to clarify the functions developed by the botanical gardens and 

to justify their implantation in the city of Maringá - PR, through its importance in the 

preservation of vegetal resources. For the development of the work, a qualitative research was 

developed, in which the repercussion of these institutions in the urban space for the quality of 

life of the individuals was analyzed, associating it with the current context of the city of 

Maringá, in order to emphasize the need of a garden botanist in the municipality. After 

analyzing the information, it can be seen that the activities carried out in these institutions, 

such as environmental education, are vital for the development of cities and for the 

preservation of natural resources, especially when carried out in partnerships with other 

entities of common interest. It was concluded that, given the potential of botanic gardens and 

the urbanization scenario in cities, linked to the threat to natural resources, it is extremely 

important that they are implemented in the cities. 

 

Keywords: Environmental education. Preservation. Urban space.  
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1.  INTRODUÇÃO  

 

A história dos jardins botânicos está associada a evolução do homem, visto que seus conceitos 

e suas funções desenvolvidas foram sendo reformulados mediante as necessidades dos 

indivíduos e do meio que está inserido. No entanto, seu conceito sempre esteve associado as 

pesquisas e, atualmente, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (2003), é definido 

como uma “área protegida, 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”. 

Para o Prof. Dr. Luiz Emydio de Mello Filho (1985), um jardim botânico cumpre um papel 

importantíssimo para a paisagem da cidade, pois em meio ao caos urbano, permite que os 

habitantes encontrem um espaço para refúgio e descanso, dada sua relação e sensibilidade 

com a natureza. Suas finalidades podem ser também de cunho educacional e de preservação, 

fornecendo instruções sobre o plantio correto de árvores, contribuindo para a qualidade de 

vida das pessoas no espaço urbano, pelas substâncias contidas em suas folhas.  

Nesse contexto, diante do protagonismo das cidades, com sua crescente urbanização, 

associados ao processo de globalização, surge a necessidade de avaliar a repercussão da 

implantação de um jardim botânico na cidade de Maringá, conhecida como cidade jardim, é 

caracterizada pela quantidade abundante de árvores e por suas belas paisagens, no entanto, a 

importância da implantação dos jardins botânicos surgem na medida em que atuam como 

espaços de finalidade utilitária, educativa e científica para a cidade, a qual tem atraído um 

grande contingente de turistas.  

A indagação, portanto, é: qual a finalidade de implantar um jardim botânico na cidade de 

Maringá, diante da quantidade de áreas verdes que a cidade dispõe e do cenário de 

desenvolvimento urbano em que ela se encontra? O objetivo geral da presente pesquisa, é, 

portanto, esclarecer as funções dos jardins botânicos e seus efeitos para a comunidade em que 

está inserido, ressaltando sua importância em cunho educacional, já que através desta 

finalidade é possível propiciar a criação de culturas de preservação dos recursos vegetais e 

ainda aprofundar o conhecimento da população a respeito da flora nativa, através da 

exploração e interação com a materialidade dos acervos que o jardim botânico abriga como 

museu vivo.  
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Ao decorrer da pesquisa, será aprofundado o conhecimento sobre os conceitos e as funções 

dos jardins botânicos, suas origens e evolução, bem como, o esclarecimento da importância 

das áreas verdes para a cidade de Maringá e o papel dos jardins botânicos diante deste 

contexto, apontando seus efeitos, ao desenvolver funções científicas e educacionais, de 

incentivo a pesquisas, que podem favorecer para a preservação da biodiversidade às gerações 

atuais e futuras da comunidade local e regional. Há também uma análise sobre os 

procedimentos básicos necessários para criação dos jardins botânicos e os tipos de plantas 

adequados para o cultivo em seus acervos. 

Dita as considerações iniciais, o presente artigo pretende aprofundar o conhecimento a 

respeito dos benefícios do jardim botânico para as cidades, através da adoção de uma 

metodologia de pesquisa em nível exploratório. Portanto, serão apresentados, através de 

levantamento de dados bibliográficos e documentais, a justificativa de implantar um jardim 

botânico na cidade de Maringá, por se tratar uma região nativa de Mata Atlântica, com 

abundância em áreas verdes e que devem ser preservadas para gerações futuras, diante de um 

contexto de urbanização desenfreada e dada sua especulação turística.   

 

 

2. DEFINIÇÃO, HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DOS JARDINS BOTÂNICOS  

 

2.1 DEFINIÇÃO 

Um jardim botânico pode ser entendido como o espaço dedicado a coleção e cultivo de 

plantas diversas, o qual está voltado para a conservação e manutenção dos recursos vegetais, 

através de realizações de pesquisas e práticas de educação ambiental. Acessíveis ao público, 

os jardins botânicos são ainda voltados para o lazer, com grandes potenciais turísticos, 

exercem um papel fundamental na relação entre o indivíduo e natureza, já que estes dispõem 

de espaços contemplativos e despertam novas perspectivas a respeito da sua importância.  

Segundo Filho (1985), pode se afirmar que, em sua definição, um jardim botânico cumpre 

suas funções em três finalidades: Utilitária, Educativa e Científica. Em sua finalidade 

utilitária, promove a melhora da qualidade de vida das pessoas devido a sua rica reserva 

vegetativa inserida no espaço urbano e, pode prevenir a extinção de plantas ameaçadas, 

através de seu cultivo e propagação. Já em sua finalidade educativa, apresenta-se como uma 

unidade de ensino, com sua riqueza de informações, onde os indivíduos adquirem 
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conhecimentos e podem utilizá-los como bases de pesquisas. Estes podem ainda abrigar 

elementos do patrimônio histórico cultural. Por fim, em sua finalidade científica, o jardim 

botânico atua como “centro” de pesquisas, de cultivo e experimentação, bem como a 

multiplicação de espécies em âmbito experimental, visando, de forma geral, a preservação das 

espécies vegetais.  

No entanto, de modo geral, um jardim botânico compreende um espaço vital para o 

desenvolvimento da sociedade, pautado em preceitos de conservação e preservação. “É 

também, polo de alta importância e facilitador na geração de uma consciência ambientalista 

quando utilizado como instrumento educativo e de pesquisa cientifica, além de ser atrativo 

turístico”. ALMEIDA; CARNEIRO; ALVES; (1999).  

2.2 HISTÓRICO E EVOUÇÃO 

Os Jardins Botânicos existem a partir do século XVI, entretanto sua história completa está 

associada a história dos jardins criados a.C. Sua evolução histórica se estabelece a partir das 

mudanças em suas funções, visto que, nos primeiros jardins o cultivo ocorria em escala menor 

e estava pautado na subsistência dos seres humanos. No entanto, ao decorrer da história, o 

antigo conceito de jardim, evoluiu à um jardim botânico, na medida em que adquiriram 

coleções de materiais genéticos, visando a preservação e conservação da flora nativa e 

exótica, permitindo também o acesso público e oferecendo atividades voltadas à educação 

ambiental (VEIGA et al. 2002).  

Na antiguidade, os jardins, situados no interior ou aos redores dos palácios, eram voltados 

para o uso medicinal, cultivo de alimentos e rituais aos deuses. Na Grécia antiga, além do 

cultivo de jardins por sua finalidade utilitária, estes eram considerados locais sagrados e por 

esta razão, não permitiam a intervenção humana. Quanto aos jardins romanos, integrados as 

residências, estes possuíam plantas ornamentais e plantas úteis, com uma visão de jardim 

associada principalmente a agricultura.  Desenvolveram ainda a técnica da topiaria, muito 

marcante em seus jardins (MATTIUZ, 2015). 

Na idade média, além dos jardins servirem para o cultivo de plantas de usos medicinais, estes 

eram construídos em conventos, para utilidades aromáticas, alimentícias e de ornamentação 

de altares. Foi neste período em que o Imperador Carlos Magno teve um papel crucial na troca 

de espécies entre regiões de climas distintos, descrevendo os tipos de plantas a serem 

cultivadas nos impérios, propiciou o cultivo e aclimatação de plantas, bem como o 
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conhecimento de plantas medicinais, o qual foi difundido em maior escala somente a partir do 

século XII com a criação das universidades (FELLIPE; ZAIDAN, 2008). 

No período renascentista, predominavam-se as características do estilo italiano nos jardins, os 

quais, além de serem suntuosos e ordenados, tinham grandes características marcantes como 

escadarias, fontes de água, estátuas e seu verde imponente através do emprego de espécies 

topiadas. Entretanto, aos poucos, nos jardins franceses, também conhecidos como jardins 

clássicos, adotou o cultivo de plantas mais baixas, dando visibilidade as construções. Seu 

destaque se dava principalmente por sua vegetação de topiarias, distribuídas em linhas 

geométricas simetria em seu traçado, e com seus caminhos admiráveis. A exuberância e 

grandiosidade destes jardins estavam relacionadas também ao uso da perspectiva e seu 

gramado impecável dito como um tapete verde (MATTIUZ, 2015) 

Outro fator importante na evolução dos jardins fora as expansões marítimas no século XV, 

ocorridas na Europa Ocidental para as Américas. Durante os trajetos, novas espécies de 

plantas eram encontradas e, a partir de então, ocorre a difusão destas, impulsionando a criação 

de jardins para a conservação e aclimatação destas espécies exóticas. Pode-se dizer que as 

funções destes jardins se assemelham ao conceito dos jardins botânicos do século XX.  

Atrelados a estes acontecimentos, há um aumento do estudo relacionado a descrição da flora e 

fauna, voltados para organização dos vegetais e concomitantemente, já no Renascimento 

Europeu, dada a importância dos jardins medicinais para as universidades, os jardins passam a 

ser utilizados como fontes de dados e pesquisas relacionados aos recursos vegetais. 

A partir de então, inúmeros jardins botânicos são criados, visando a preservação, identificação 

e documentação de espécies. Entretanto, somente a partir do final do século XVIII é que são 

criados jardins botânicos no Brasil, com objetivos principais de aclimatação e estudo da flora 

brasileira. 

O estilo dos jardins botânicos brasileiros, do século XVII ao século XX possuem 

características holandesas e portuguesas, sendo o mais antigo, criado por Maurício de Nassau 

em Recife-PE e mantido até 1645. Entretanto, um dos jardins botânicos brasileiros mais 

antigos em atividades é o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro – IPJB, 

criado em 1808, é considerado atualmente como um dos principais jardins botânicos do 

mundo. 
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3. AS TIPOLOGIAS DOS JARDINS BOTÂNICOS 

 

As atividades desenvolvidas nos jardins botânicos podem classificá-los em diferentes 

categorias, no entanto, no Brasil, regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

339/2003, o artigo 5º classifica os jardins botânicos em categorias A, B ou C, através de 

critérios que consideram seus objetivos, localização, infraestrutura e especialização 

operacional. Isso ocorre devido a necessidade de autorização de registro dos jardins botânicos 

no Brasil e, em caso de um algum desses não atenderem os requisitos da categoria em sua 

totalidade, deve atender ao mínimo seis para se enquadrar na categoria “C”, tendo uma 

autorização provisória em um prazo de um ano.  

Nesse âmbito, a categoria “A” compreende, de modo geral, os jardins botânicos que 

disponham de um quadro técnico científico associado as suas atividades, serviços de 

vigilância e jardinagem, produção de mudas, apoio administrativo, pesquisas voltadas a 

preservação, espécies de flora nativa, programas de educação ambiental, infraestrutura de 

atendimento, herbário, registro do acervo, biblioteca especializada, programas de publicações 

científicas especializadas subordinado à comissão de publicações e/ou comitê editorial, com 

publicação seriada, banco de germoplasma e frequente publicação no Index Seminum, 

treinamento do corpo funcional, cursos para o público e, apoio técnico, cientifico e 

institucional em apoio as unidades de conservação.  

Na categoria “B”, são inclusas quase todas as exigências requisitadas na categoria “A”, exceto 

por programas de publicação científicas, banco de germoplasma com publicações e, cursos 

para o público. Em contrapartida, deverá divulgar suas atividades em informativos e manter 

programas de coleta e armazenamento de sementes, próprio ou associado. Enfim, o mesmo 

ocorre com a categoria “C”, devendo esta possuir os mesmos requisitos da categoria “B”, 

exceto por: possuir biblioteca especializada, divulgação de atividades e programas 

relacionados à coleta e armazenamento de sementes.  

 

4. JARDINS BOTÂNICOS NO BRASIL 

 

No Brasil, atualmente são identificados dentre as diversas categorias, 43 jardins botânicos, 

através da ferramenta Garden Search, disponibilizada pelo Botanical Gardens Conservation 
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International – BGCI (2019). Esta trata-se de uma organização não governamental, 

representativa de uma de rede de 500 jardins botânicos, atuando em mais de 100 países, com 

objetivos de preservação e cultivo de espécies, evitando sua extinção, bem como, de educação 

ambiental. A partir disto, o quadro 1 apresenta o número de jardins botânicos no Brasil, e suas 

respectivas localizações. 

Quadro 1: Instituições de Jardins Botânicos no Brasil e suas respectivas localizações. Fonte 

BGCI. 

NOME DA  INSTITUIÇÃO  CIDADE  ESTADO  

1  Jardim Botânico de Manaus Adolpho Ducke Manaus Amazonas 

2 Jardim Botânico de Salvador Salvador Bahia 

3  Parque Zoobotânico Getúlio Vargas Salvador Bahia 

4 Parque Botânico do Ceará Fortaleza Ceará 

5 Flecheiras Jardins Trairi Ceará 

6 Jardim Botânico de Brasília  Brasília Distrito Federal 

7  Museu de Biologia Mello Leitão Santa Tereza Espírito Santo 

8 Jardim Botânico Amália HermanoTeixera Goiânia  Goiás 

9  Jardim Botânico de Mato Grosso Cuiabá Mato Grosso 

10 Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte  Belo Horizonte Minas Gerais 

11 Museu de Historia Natural e Jardim Botânico  Belo Horizonte Minas Gerais 

12 Instituto Inhotim Museum and Gardens Brumadinho Minas Gerais 

13  Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas Poços de Caldas Minas Gerais 

14  Jardim Botânico Plantarum Nova Odessa  São Paulo  

15 Museu Paraense Emílio Goeldi e Parque Zoobotânico Belém Pára 

16 Rodrigues Alves madeira Belém Pára 

17  João Pessoa Jardim Botânico João Pessoa Paraíba 

18 Parque Zoobotânico Arruda Câmara João Pessoa Paraíba 

19 Jardim Botânico de Curitiba  Curitiba Paraná 

20 Jardim Botânico de Londrina Londrina Paraná 

21 Jardim Botânico do Recife Recife  Pernambuco  

22 Jardim Botânico de Niterói Niterói Rio de Janeiro 

23 Jardim Botânico Neotropicum Niterói Rio de Janeiro 

24 Horto Botânico do Museu Nacional da UFRJ Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

25 Jardim Botânico do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

26 Jardim Botânico da Universidade Federal Rural Seropédica Rio de Janeiro 

27 
Jardim Botânico de Pipa Pipa 

Rio Grande do 

Norte  

28 Jardim Botânico de Caxias do Sul Caxias do Sul  Rio Grande do Sul 

29  Lajeado Jardim Botânico Lajeado Rio Grande do Sul 

30 Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica do RS Porto Alegre Rio Grande do Sul 

31 
Santa Maria da Universidade Federal de Jardins 

Botânicos Santa Maria 
Rio Grande do Sul 
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32 Planta nativa Experimental Garden Florianópolis Santa Catarina 

33 Jardim Botânico da Universidade Univille Joinville Santa Catarina 

34  Jardim Botânico Araribá Amparo São Paulo 

35 Jardim Botânico Municipal de Bauru  Bauru São Paulo 

36 
Jardim Botânico do Instituto de Biociências da 

UNESP Botucatu 
São Paulo 

37 
Jardim Botânico do Instituto Agronômico de 

Campinas Campinas 
São Paulo 

38 Jardim Zoobotânico Municipal de Franca Franca São Paulo 

39 Jardim Botânico de Jundiaí - Valmor de Souza Jundiaí São Paulo 

40 Jardim Botânico de Paulínia Paulinia São Paulo 

41 
 Jardim Botânico Municipal de Santos "Chico 

Mendes" Santos  
São Paulo 

42 Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos Santos  São Paulo 

43  Jardim Botânico de São Paulo São Paulo São Paulo 

 

Diante do quadro acima, é possível verificar uma notória desigualdade na distribuição dos 

jardins botânicos no país, visto que, boa parte destes se concentram nas regiões Sul e Sudeste. 

Há também outros jardins botânicos não listados pelo BGCI, como o Jardim Botânico de 

Sorocaba (SP), o Jardim Botânico de Inhotim (MG), o Jardim Botânico de Jundiaí (SP) e o 

Jardim Botânico de Faxinal do Céu (PR). Neste caso, ressalta Nosol (2013), há um empate, no 

que se refere a apreciação da rica flora, dispersa nos variados ecossistemas do país.  

 

5. OS EFEITOS DOS JARDINS BOTÂNICOS PARA CIDADE  

 

Para o aumento da qualidade de vida dos indivíduos na cidade, é fundamental que haja o 

estabelecimento de relações entre a vida humana social e a vida biológica da natureza. 

Entretanto, este contato com a natureza tem sido cada vez menor, diante do crescente 

processo de urbanização das cidades, associados aos problemas ambientais. Nesse aspecto, os 

jardins botânicos contemporâneos devem atuar, impreterivelmente, como espaços livres de 

reserva vegetal, equilibrado ao espaço construído, a partir de um planejamento urbano 

estratégico, pautado na preocupação ambiental e na construção de cultura de sustentabilidade.  

Em geral, como instituições detentoras de centro de pesquisas, os jardins botânicos nas 

cidades podem exercer um enorme papel na disseminação de conhecimento para comunidade 

local e global, estando envolvidos ou não a entidades de fins educativos e órgãos 

governamentais públicos. Juntos, realizam pesquisas minuciosas a respeito das propriedades 
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das plantas e reprodução de sementes, estando voltados, muitas vezes, ao desenvolvimento 

científico da agricultura e da medicina, bem como à preservação da flora nativa. No entanto, 

estes avanços de pesquisas, relacionados aos recursos vegetais e inter-relações entre 

entidades, contribui diretamente para o desenvolvimento socioeconômico da cidade.  

Sua importância para a cidade, integra ainda a sua funcionalidade como espaço de lazer e 

recreação de acesso público, promovendo a interação social e tornando-se como um grande 

atrativo turístico, visto que, são potenciais inerentes ao espaço natural. Sendo assim, um 

jardim botânico, pode ainda, preservar a história e a cultura de uma determinada comunidade, 

considerando sua composição junto a edificações construídas, tornando-se verdadeiros 

monumentos atrativos, ornamentado pelo rico patrimônio de espécies vegetais na natureza.  

Em sua capacidade atrativa de turistas, nacionais ou internacionais, e da comunidade local, os 

jardins botânicos cumprem um papel crucial na disseminação de atitudes de conservação e 

educação. De acordo com o Fagundes, Souza e Sampietro (2014), podem ser contemplativos e 

permitir que os usuários e visitantes tenham conhecimento sobre sua essência, bem como a 

sua importância para a cidade. Diante destas relações, os jardins botânicos se tornam espaços 

de atração turística e representam suas peculiaridades de acordo com a cidade em que se 

encontram.  

Contudo, a densidade populacional atrelada a grande quantidade de construções erguidas no 

espaço urbano, têm tornado os espaços verdes cada vez mais escassos. Nesse sentido, a 

solução para este problema, apresentado os efeitos dos jardins botânicos para a cidade, seria 

integrar os setores econômicos, científicos e sociais no desenvolvimento de suas atividades e 

funções, aumentando suas potencialidades e visando qualificar a vida dos indivíduos no meio 

urbano e preservar os recursos vegetais através da educação ambiental.  

 

6. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DOS JARDINS BOTÂNICOS 

 

Com o advento do desenvolvimento científico e avanço das tecnologias, houve um aumento 

exacerbado na produção de indústrias atrelado ao aumento de demanda de produtos. 

Entretanto, o meio ambiente tem sofrido as consequências destes processos, causado pela 

vasta intervenção nos habitats e paisagens naturais, tem se perdido diversos espécies do 
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patrimônio genético vegetal. Como resultado, a educação ambiental passa a integrar as 

instituições de jardins botânicos, numa perspectiva de preservação da biodiversidade.  

Através de uma educação não formal, isto é, fora das instituições de ensino formais com o 

objetivo principal de aprendizagem social, os jardins botânicos, conforme expõe Willison 

(2003), pode servir de palco para aprendizado e conscientização de maneira diferenciada, a 

qual pode levar os indivíduos a terem um senso crítico sobre a preservação da biodiversidade 

e ainda adquirirem uma nova postura ética na sociedade.  

A educação ambiental é caracterizada, por processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas à conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade (IBAMA, 2018). Neste sentido, pode-se afirmar que 

estes processos, quando vinculados a atos políticos trabalhando em prol da cidadania, através 

de ações educacionais de incentivo ao conhecimento e análise sobre os recursos vegetais, e 

desenvolvimento de práticas sociais visando a participação coletiva na conservação das 

espécies, fortalecem uma cultura pautada em valores éticos socioambientais.  

Sobretudo, é imprescindível compreender as diretrizes tomadas para a eficácia da educação 

ambiental aplicada pelos jardins botânicos, sendo estes, devem dispor de recursos como 

espaços direcionados para ensino, acervo de livros, periódicos, DVD’s e CD’s, fotografias e, 

principalmente a própria vegetação, em formas de herbários, capazes de explicar e fomentar a 

compreensão da importância do reino vegetal. Equipamentos científicos para 

desenvolvimento de pesquisas e atividades voltadas ao cultivo de hortas também são, 

respectivamente, itens e habilidades adotadas nestes projetos educativos dos jardins botânicos, 

os quais permitem que os indivíduos reavaliem suas atitudes e alterem seus comportamentos 

com relação a biodiversidade e a preservação desta.  

Vale ressaltar, portanto, que o papel desempenhado pelos jardins botânicos é determinante na 

conservação do meio ambiente e de seus recursos vegetais, principalmente quando associado 

a educação. A importância das plantas para a vida humana e animal é vital, o que justifica a 

preocupação em relação as ameaças que a flora nativa vem sofrendo. Logo, a educação 

ambiental nos jardins botânicos pode contribuir para novas perspectivas de pensamentos da 

sociedade sobre a proteção da biodiversidade.  
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7. PROCEDIMENTOS PARA A CRIAÇÃO DE UM JARDIM BOTÂNICO 

 

O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, cujo este, estabelece as diretrizes 

para a criação dos jardins botânicos, dispondo sobre a normatização de seus funcionamentos e 

estabelecendo seus objetivos. Segundo seu artigo 3º (339/2003), os jardins botânicos podem 

ser criados por órgão públicos ou de iniciativas privadas, entretanto, ambos os casos, deverão 

ser registrados no Ministério do Meio Ambiente, a qual fiscalizará o cumprimento das 

normatizações que competem a estas instituições. 

Compete ao Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânicos do Rio de Janeiro – JBRJ (2013), a concessão de registros aos jardins botânicos. 

Logo, é necessário ser feita a solicitação ao JBRJ acompanhado de tais documentos: Cópia do 

ato de criação; memorial descritivo da área protegida e planejamento de propostas de 

funcionamento, de pesquisas cientificas e de educação ambiental. Quanto aos quesitos 

exigidos para o enquadramento, conforme já citado, a resolução CONAMA nº 339/2003 

classifica-os em três categorias, sendo “A”, “B” e “C”. Ainda para o registro, portanto, 

deverão ainda ser apresentados os documentos que comprovam estes quesitos de acordo com 

a categoria conferida ao jardim botânico.  

De acordo com o Documento Colaborativo Oficial para Criação e Implantação de Jardins 

Botânicos da Rede Brasileira de Jardins Botânicos, os passos para a criação de um jardim 

botânico são divididos em três fases diferentes e que podem se complementar. A primeira fase 

compreende o processo de “Criação” e possui quatro passos a serem cumpridos, enquanto a 

segunda fase diz respeito ao “Registro e Enquadramento” e a última sobre “Implantação e 

Operação”. Ambas possuem cinco passos cada (RBJB, 2013). 

 

8. CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA CIDADE DE MARINGÁ 

 

Maringá, a cidade-jardim, vigora o planejamento e a aplicação dos recursos públicos de 

maneira eficaz, sendo eleita como a melhor cidade para se viver no país. Este resultado foi 

disponibilizado pelo DGM – Desafios da Gestão Ambiental (2018), a qual pautou seus 

critérios de avaliação nas áreas da saúde, educação, segurança, lazer e sustentabilidade.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018), a cidade 

comporta uma população estimada de 417.010 habitantes. Fundada pela Companhia de 

Melhoramentos Norte do Paraná e projetada pelo arquiteto Jorge de Macedo Vieira, Maringá 

foi planejada visando atender 200 mil habitantes, no entanto, se tornou em um grande polo 

econômico devido ao grande volume de exportações atrelado a seu atendimento em transporte 
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de carga via modal ferroviário e ao seu atributo em fazer negócios, tendo sua economia 

destacada por seu setor de comércios e prestação de serviços. 

A cidade ainda ganha destaque por sua qualidade de vida oferecida aos habitantes, dada a sua 

capacidade em ampla escala de oferecer os procedimentos fundamentais de saneamento 

básico, bem como, ao seu reconhecimento como cidade polo de ensino superior, atraindo um 

grande contingente de estudantes de outras regiões, ao destaque em combate à mortalidade 

infantil e a sua potencialidade nos setores econômicos de maneira geral. Pautado nessas 

características, e em seu desenvolvimento constante, Maringá tem atraído uma grande 

quantidade de turistas e investidores (ACIM, 2016). 

Ao que compete a criação da malha viária, está fora criada visando respeitar ao máximo as 

características topográficas existentes na cidade. A partir destas também, instalou-se uma 

segregação socioespacial e atraiu uma certa preocupação em relação a conservação das áreas 

verdes de espécies nativas do local, portanto, foram consideradas as três reservas ecológicas 

no projeto original da cidade: Parque do Ingá (Bosque I), Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira 

Mendes e o Parque Florestal dos Pioneiros (Bosque II), (PGAU, 2019). 

 

Figura 1 - Reservas Ecológicas do Perímetro Urbano de Maringá. Fonte: Prefeitura Do 

Munícipio de Maringá (2006) 
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Desde então, com sua beleza natural atribuída por seus bosques centralizados e também pelo 

monumento da Catedral, reconhecido como o décimo mais alto do mundo, relacionados a 

todas as qualificações já ditas, é notável que as mudanças na economia e os desenvolvimentos 

tecnológicos, diante de uma tendência global, despertem uma certa preocupação, dada as 

alterações demográficas, as mudanças climáticas no espaço urbano. Entretanto, é preciso 

resgatar a preocupação ambiental enraizada na concepção do projeto da cidade para que este 

crescimento econômico não ameace a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida 

das pessoas.  

Segundo a ACIM (2016), a cidade vislumbra para o os próximos 5 anos grandes 

investimentos em execução de projetos no que se refere a: “infraestrutura logística e 

mobilidade urbana, polos industriais e comerciais, instalações de centros de pesquisa, 

ampliação de autarquia, e espaço para eventos”. A partir desta especulação de investimento 

nas áreas de pesquisas, fomenta-se a implementação de um projeto de jardim botânico para a 

cidade, considerando a importância das áreas verdes para a cidade, sua atratividade em âmbito 

educacional e a necessidade de proteção de áreas verdes e vegetação nativa da cidade de 

Maringá. 

Estas particularidades, contudo, podem ser aliadas e saciadas concomitantemente pelas partes 

interessadas, ou seja, as próprias organizações (públicas ou particulares), junto a sociedade 

civil, podem dispor das diversas finalidades que um jardim botânico pode possuir e 

trabalharem em prol de um planejamento urbano competitivo e sustentável ao mesmo tempo, 

a fim de que o contexto histórico da cidade e suas particularidades sejam levadas adiante para 

as futuras gerações, sem deixá-las se perder diante de um contexto de crescente urbanização e 

desenvolvimento tecnológico. 

 

9. A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES PARA A CIDADE DE MARINGÁ 

 

Maringá, situada no bioma da Mata Atlântica e caracterizada pela vegetação da Floresta 

Estacional Semidecidual (FES), é uma cidade reconhecida por sua farta arborização, visto que 

em seu projeto urbanístico, Jorge de Macedo Vieira se baseou nos conceitos de cidade-jardim 

de Ebenezer Howard. Seus recursos vegetais estão distribuídos em todo território urbano, 

contemplando passeios e lotes públicos, canteiros centrais, áreas de fundo de vale, maciços de 
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Mata Atlântica, reservas e parques. Este atributo, favorece diretamente os setores 

socioeconômicos, culturais e ambientais na cidade, já que, o ambiente natural promove o 

aumento da qualidade de vida aos habitantes do município. Sua arborização urbana, 

entretanto, está enraizada no contexto de colonização da cidade e consequentemente teve seus 

valores históricos e culturais compilados a preservação de sua exuberante flora (BOVO; 

AMORIN, 2012). 

No passado, a cidade de Maringá abrigava uma rica cobertura verde de espécies nativas em 

seu território, no entanto, sobre o domínio da Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP, 

teve a remoção de quase toda sua reserva vegetal, provocada pelo recente povoamento dos 

colonos. No Plano de Gestão de Arborização Urbana - PGAU de Maringá (2019), consta que 

a cidade por volta de 1939, possuía uma abundante área florestal com variedade em sua flora 

e fauna e, com um território destacado por seus solos produtivos e reservas hídricas. Portanto, 

mediante ao fato do desmatamento, a CNTP contratou o engenheiro agrônomo Luiz Teixeira 

Mendes para a reinserção da vegetação no município.  

O plano de arborização, no entanto, resultou na criação do Horto Florestal no ano de 1949, o 

qual foram cultivadas as mudas para a rearborização da cidade, porém, o processo de plantio 

iniciou-se somente a partir de 1951, estendendo-se até o ano de 1958. Mais tarde, na década 

de 70, foram inauguradas as reservas de mata nativa remanescentes no centro do perímetro 

urbano da cidade, o Parque Florestal dos Pioneiros (Bosque II) e o Parque do Ingá (Bosque I), 

sendo reconhecidos como Área de Preservação Permanente (APP), respectivamente, nos anos 

de 1982 e 1991 (PGAU, 2019). Para Macedo Vieira, estas duas últimas reservas, seriam os 

pulmões verdes da cidade, dado seus formatos e localização (BOVO; AMORIN, 2012). 

O tema relacionado a arborização, sempre esteve enraizado no contexto histórico da cidade, 

visto que, ao final do século XX, foram promulgadas diversas leis que defendiam a 

preservação da flora local e leis para criação de parques, ganhando assim, enormes proporções 

na construção da história da cidade. Há um destaque para o primeiro material elaborado pela 

prefeitura sobre o tema, no ano de 1988, se tratando do primeiro Plano de Arborização para a 

Cidade de Maringá. De acordo com o plano, a cidade deveria ser variada e encantadora, logo, 

as avenidas receberam espécies de árvores diferentes umas das outras (PGAU, 2019).  

Diante destes aspectos, constata-se a suma importância das áreas verdes para a cidade de 

Maringá, entretanto, considerando que o munícipio dispõe de três reservas nativas, já aqui 

citadas, as quais fazem parte das vinte zonas de proteção do município, totalizando em 
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12,405% da área total de Maringá (PGAU, 2019), cogita-se o potencial educativo que estas 

áreas detêm. Portanto, quando instituições desta categoria de fins educacionais ambiental, tais 

como, jardins botânicos, associados à ONG’s, instituições governamentais e órgãos públicos, 

na construção de uma cidade pautada em preceitos sustentáveis, são muito mais eficazes na 

obtenção de resultados.  

Porém, duas destas reservas nativas do município, o Boque II e o Horto Florestal, encontram-

se atualmente fechadas para visitação pública, devido a necessidade de controle de espécies 

exóticas, recuperação da reserva vegetal, problemas relacionados a fauna e aos processos 

erosivos. Como parte do plano urbanístico da cidade, estas áreas deveriam servir de amparo 

para soluções de problemas voltados ao meio ambiente, bem como desenvolver ações 

educativas ambientais e de fomentação à pesquisa científica, já que seus recursos naturais 

podem provocar sensibilidade aos cidadãos na preservação da biodiversidade. Na concepção 

de uma das reservas nativas do município, o Horto Florestal, a cidade de Maringá já visava 

estas áreas como centros de pesquisas científicas futuras e não somente preservar a mata 

nativa.  

Neste contexto, justifica a necessidade de implantar um jardim botânico na cidade, pois este 

pode atuar como um eficiente instrumento na gestão ambiental, através de ações visando a 

preservação da flora e fauna (nativas e exóticas), promover e oferecer subsídios para 

pesquisas cientificas através de coleções de espécies em seus acervos, garantir a qualidade de 

vida para a população, dispondo de espaços de lazer, recreação, atrações turísticas e 

principalmente provocar a sensibilidade urbana, ressaltando o papel de cada indivíduo na 

preservação da mata nativa da cidade e na conservação da sua biodiversidade.  

 

10.  LOCAL PARA PROPOSTA DE PROJETO 

 

O local para a proposta do Jardim Botânico na cidade de Maringá – PR, está localizado na 

porção norte do perímetro urbano do município (Figura 8), e compreende uma área total de 

218.237 m², sendo uma porção do Parque do Cinquentenário. Localizada no bairro Jardim 

Imperial, no encontro da Avenida São Judas Tadeu com a Rua Palmital, está situado o ponto 

mais alto do parque, com uma altitude de 498m em relação a atura do mar e que vai 
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diminuindo até o córrego Mandacaru em aproximadamente 460m, cujo este percorre na 

unidade de conservação. 
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Figura 2 - Localização do Parque do Cinquentenário. Fonte: Google Earth (2019). 

Modificado pela autora (2019). 

Por possuir um córrego que faz parte da bacia do rio Pirapó e por agregar uma vegetação 

exuberante, com árvores de aproximadamente 30 a 40 metros de altura, o local foi escolhido 

para a proposta do projeto de jardim botânico, já que, cercado por uma urbanização 

consolidada, a área vem recebendo desde seu início, diversos dejetos sólidos e 

desembocamento de águas pluviais, causando intensa degradação ambiental. 

Logo, é preciso preservar a zona de proteção ambiental, dado seu valor histórico, declarado 

parque no ano de 1997 em comemoração aos cinquenta anos da cidade e, reduzir os aspectos 

da segregação espacial, já que, as reservas nativas estão localizadas em grande parte na área 

central da cidade. Outro ponto relevante da localização da área, é a proximidade da 

Universidade Estadual de Maringá, a qual os alunos poderão usufruir do acervo do jardim 

botânico para pesquisas cientificas e estudos relacionados a botânica. 

Neste caso, de acordo com a classificação do CONAMA, a proposta de jardim botânico para 

cidade de Maringá será de categoria A, tendo suas atividades pautadas na educação ambiental 

e concomitantemente na preservação dos recursos naturais nativos da região, associando o 

trabalho de entidades com a participação da sociedade civil. O objetivo, contudo, é preservar a 

mata nativa para as gerações atuais e futuras diante do contexto intenso de urbanização em 
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Maringá, através do esclarecimento da importância das áreas verdes para a população, 

apontando seus efeitos para qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico da cidade. 

 

11.  ESPÉCIES À SEREM CULTIVADAS NO JARDIM BOTÂNICO  

 

No jardim botânico, serão cultivadas plantas arbóreas, trepadeiras, plantas arbustivas e plantas 

herbáceas. No entanto, com propósito de viabilizar as atividades relacionadas à educação 

ambiental e a preservação da mata nativa, serão plantadas, prioritariamente, mudas de 

espécies arbóreas, representativas do bioma Mata Atlântica e da Floresta Estacional 

Semidecídual, pautadas no Plano de Gestão de Arborização Urbana da cidade de Maringá.  

Neste caso, o PGAU (2019) elenca 132 espécies da flora nativa e exótica brasileira, presentes 

na arborização da cidade e que podem dar subsídio inicial para o projeto de um jardim 

botânico situado na Mata Atlântica, visto que, Maringá possui, dentre as 132 verificadas, 

33,1% de espécies nativas da tipologia FES, correspondente a quantia de 43 árvores. Esta 

analise permite compreender a riqueza da flora nativa presente na arborização da cidade.  

 

Logo, é possível compreender a importância de preservar as condições necessárias para o 

mantimento desta flora, bem como a necessidade de adoção de novas estratégias, com 

propósito de garantir sua continuidade para o futuro, visto que hoje, as reservas de espécies 

vegetais nativas da cidade encontram-se bastante degradada, devido a introdução de espécies 

exóticas da região. Neste contexto, cabe a implantação de um jardim botânico na cidade, o 

qual, com suas finalidades e fins educativos, pode recuperar grande parte desta reserva nativa 

um dia existente.  

 

12. CORRELATOS 

 

O princípio norteador utilizado como partido arquitetônico do projeto do Jardim Botânico na 

cidade de Maringá, é a conscientização e preservação dos recursos vegetais, defendida desde a 

elaboração do artigo desse projeto. No entanto, o espaço, através da sua composição 

arquitetônica e paisagística, requer enaltecer as sensações causadas nos visitantes e usuários 

do local, explorando as sensações e sentidos provocados através da relação homem x 
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natureza. Neste contexto, as obras correlatas escolhidas, possuem características que servirão 

de base para o projeto do Jardim Botânico na cidade de Maringá.  

 

 Jardim Botânico Francisca Richbieter (Jardim Botânico de Curitiba) 

O Jardim Botânico de Curitiba dispõe em sua infraestrutura, atividades relacionadas a 

conservação, classificação e estudo das espécies de seu acervo, bem como espaços que 

propiciam lazer, exposições e sensibilidade aos visitantes. Sua grande atratividade turística se 

dá principalmente por sua estufa abobadada imponente, em vidro e ferro, inspirada no The 

Crystal Palace (Londres), corresponde a um estilo Art Nouveau. De modo a integrar a obra 

com seu entorno, o local ainda abriga um imenso jardim, a qual muitos dizem ser inspirado 

nos jardins franceses por seus arbustos simetricamente topiados.  

Em uma área de 278.000m², o jardim botânico possui 111.000m² de Mata Atlântica e de 

espécies nativas da flora. Outra característica marcante é que uma das nascentes do Rio 

Paraná se encontra no meio desta mata, porém é restrita ao acesso público. O jardim Botânico 

de Curitiba, compõe ainda o campus da UFPR (Universidade Federal do Paraná. 

 

Figura 3 - Estufa de ferro e vidro voltada para o imenso jardim francês. Fonte: André 

Morato/Meu Destino. 
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1-Estufa; 2-Pavilhão de Exposições; 3-Fonte; 4-Canteiros; 5-Velódromo Municipal; 6-

Canchas esportivas; 7-Administração Velódromo; 8-Cancha de Futebol; 9-Bistrô/loja; 10-

Bicicletário; 11-Acesso Principal; 12-Estacionamento; 13-Portal; 14-Lago (plantas aquáticas); 

15-Sanitários; 16- Lago; 17-Museu Botânico Municipal; 18-Administração do Museu; 19-

Ponte; 20-Manutenção; 21-Equipamentos de Ginástica; 22-Bosque; 23-Trilhas; 24-Pista de 

Caminhada. 

Figura 4 - Mapa do Jardim Botânico de Curitiba com indicação de seus espaços. Fonte: 

Portal da Prefeitura de Curitiba. 

 

 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – Núcleo de Educação 

Ambiental 

Fundado em 1808, é um dos mais importantes Jardins Botânicos do Brasil e do Mundo, se 

destacando por seus 50 hectares de áreas ao ar livre e estufas, as quais abrigam cerca de 6.500 

espécies nativas e exóticas. Sua importância se dá também por sua amplitude como instituição 

de pesquisa científica em botânica, contribuindo em âmbito nacional e global para 

conservação da biodiversidade. De estilo tropical, atua como um espaço de refúgio e 

contemplação, despertando sensibilidade aos visitantes, e oferecendo subsídios para cultura e 

o conhecimento.  

Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e com sua história associado a chegada da 

família real portuguesa ao Brasil, a instituição possui uma trajetória rica e cheia de finalidades 

que compreendem atividades de natureza científica, educacional, social e ambiental. O 

objetivo, portanto, é promover o desenvolvimento social/cultural e econômico da sociedade, 
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através do uso inteligente dos recursos naturais atrelado ao desenvolvimento tecnológico e o 

conhecimento científico.   

 

Figura 5 – “Aleia Barbosa Rodrigues”, aleia principal do Jardim Botânico, composta por 

palmeiras imperiais. Fonte: Veja RIO (2017). 

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em 1937, o 

Jardim Botânico dispõe de monumentos históricos, artísticos e arqueológicos, bem como a 

biblioteca mais rica - especializada em botânica, e o maior herbário do Brasil, contendo 

aproximadamente 650 mil amostras desidratadas.  
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Figura 6 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Fonte: Map of Rio de Janeiro. 

 

 Nong Nooch Tropical Botanical Garden (PATTAYA, TAILÂNDIA) 

De propriedade particular, o jardim dispõe de uma exuberante flora tropical, com mais de 

15.000 espécies, sendo dividido em diferentes espaços, como o jardim francês, o jardim 

romano, o jardim de cactos e orquidário, sendo este último o de maior destaque, pois as 

orquídeas conseguem florescer em abundância devido ao clima propício, excluindo a 

necessidade de estufas. Estes, portanto, junto as cerimônias religiosas realizadas no espaço, 

demonstrações de artes maciais, apresentações com elefantes, massagens, zoológico e um 

hotel de estilo tailandês, atraem diversos turistas no local. Suas finalidades atendem ainda 

dedicação a pesquisas e atividades voltadas a preservação da biodiversidade tropical. 
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Figura 7 - Jardim Botânico Tropical Nong Nooc. Fonte: Jardiland/Cultiva o seu bem-estar. 

 

A partir da análise das obras correlatas, serão adotados os conceitos no projeto de Jardim 

Botânico para a cidade de Maringá: cultivo de plantas da Mata Atlântica (flora nativa) para a 

preservação do patrimônio genético vegetal e espécies exóticas ameaçadas de extinção.  Serão 

desenvolvidas atividades voltadas à educação ambiental e o local irá dispor de uma 

infraestrutura para pesquisas científicas relacionadas a botânica, herbário e estufa. Além 

disso, no jardim botânico serão desenvolvidas atividades relacionadas ao lazer e a cultura, a 

fim de incentivar a interação social e o desenvolvimento de culturas de preservação. Em seus 

percursos, as plantas e os elementos que compõe, serão distribuídos estrategicamente para 

provocar sensibilidade aos visitantes e usuários.  

 

13. CONCLUSÃO 

 

A importância dos jardins botânicos para as cidades é estabelecida mediante as funções 

desenvolvidas nestes espaços, visto que, cumprem um papel fundamental para o aumento da 

qualidade de vida e para o desenvolvimento da sociedade, pautado na preservação dos 

recursos vegetais e a interação dos habitantes com seu acervo vivo. 

Diante das informações levantadas na pesquisa, sobre a complexidade dos jardins botânicos e 

sua associação com o desenvolvimento dos indivíduos e do espaço em que vivem, é possível 

constatar que estas instituições, em suas diferentes atribuições, sofreram adequações em seus 
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conceitos a partir da necessidade do cenário atual das cidades, caracterizada pela intensa 

urbanização e consequentemente, pela ameaça aos recursos naturais. 

Um jardim botânico pode ser classificado em categorias distintas, de acordo com suas 

finalidades atendidas. Tais funções, compreendem em suma, a sensibilidade do homem 

despertada através do contato com a natureza, o aumento da qualidade de vida da população, a 

implantação de uma cultura sustentável, o avanço científico relacionado a botânica e sua 

repercussão no desenvolvimento socioeconômico das cidades, a promoção de áreas de lazer 

atrelado a especulação turística e o conhecimento da complexidade da flora. 

Neste contexto, ressalta-se a importância destes espaços para as cidades, a qual pode atuar 

juntamente com entidades governamentais, ONG’S, sociedade civil, e instituições públicas e 

privadas, potencializando seus papeis no cumprimento da disseminação do conhecimento e 

preservação da biodiversidade, através da educação ambiental desenvolvidas nestes espaços. 

Entretanto, diante de 47 instituições em funcionamento no território brasileiro, é possível 

verificar uma desigualdade na distribuição dos jardins botânicos no país.  

Com relação ao município de Maringá, embora situada na região Sul, este não possui um 

jardim botânico, mas diante de seu contexto histórico e da importância das áreas verdes para o 

desenvolvimento da cidade, constata-se a importância da implantação de um jardim botânico, 

pois é uma cidade  que abriga diversos parques e áreas de proteção permanente, entretanto, as 

principais reservas de mata nativa da região encontram-se em situações críticas, estando duas 

delas fechada para a visitação público. Contudo, a justificativa sobre a implantação de um 

jardim botânico na cidade está pautada no potencial que estas instituições possuem para a 

preservação dos recursos vegetais atrelados ao contexto de urbanização intensa da cidade e na 

precariedade destas reservas nativas. 
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TEMA: Um Jardim Botânico é dotado como uma área protegida com a finalidade de estudos, 
pesquisas e documentação do patrimônio vegetal, podendo este ser acessível ao público, no todo 
ou em parte. Seus benefícios são diversos, na medida em que servem à educação, à cultura, ao lazer 
e à conservação do meio ambiente, cumprindo ainda, um papel importantíssimo na paisagem urbana, 
já que consiste em um espaço de descanso e refúgio, em meio a densidade urbana. Contudo, com 
suas finalidades de cunho educacional e preservação, este contribui fortemente para a qualidade de 
vida das pessoas. 

O TERRENO: O projeto consiste na elaboração de um Jardim Botânico para o atual Parque do 
Cinquentenário, declarado como tal em comemoração do município por 50 anos da cidade de 
Maringá-PR, no ano de 1997. O terreno está localizado na porção Norte do perímetro urbano e sua 
área compreende um total de 208.022m². Localizado no Jardim Brasil em sua porção oeste e nos 
Jardins Imperial I e II à leste, o córrego Mandacaru torna-se um subdivisor de sua área total. No 
encontro da Avenida São Judas Tadeu com a Rua Palmital, está situado o ponto mais alto do parque, 
com uma altitude de 498m em relação ao nível do mar e que vai diminuindo até o Córrego Mandacaru 
em aproximadamente 455m. No entanto, atualmente, há uma intensa urbanização nos limites da área, 
causando impactos negativos à reserva. Com a proposta do Jardim Botânico, o conceito do espaço 
vai além do cultivo de espécies botânicas e da pesquisa científica, visto que a prática através da 
educação ambiental aos moradores próximos ao parque, pode contribuir na construção do 
conhecimento e sensibilizá-los ambientalmente, preservando assim, as ricas reservas nativas 
existentes na cidade de Maringá. Sem do assim, os espaços que compõem o projeto são diversos, 
tais como: centro educacional botânico, estufa, viveiro de mudas, jardim contemplativos e utilitários, 
espaços de lazer e recreação, horta comunitária, entre outros.  

JUSTIFICATIVA: A cidade de Maringá é reconhecida como a cidade jardim devido a sua quantidade 
abundante de árvores e por suas belas paisagens, no entanto, recebe um crescente processo de 
urbanização, enaltecendo a necessidade da implantação de um jardim botânico na cidade, na medida 
em que estes espaços atuam com finalidades utilitárias, educativas e cientificas para a cidade, o que 
contribui para o cultivo e preservação destes recursos vegetais para gerações futuras. Através 
destes espaços, é possível propiciar a criação de culturas de preservação dos recursos vegetais e 
ainda aprofundar o conhecimento da população a respeito da flora nativa, através da exploração e 
interação com a materialidade dos acervos que o jardim botânico abriga como museu vivo.

Mapas de Localização 
Sem escala
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             Munícipio de Maringá - Perímetro Urbano
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Vista do Parque do Cinquentenário, a 
partir da Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff. A 
proposta compreende a elaboração de 
um projeto de jardim botânico para a 

Vista da Rua Pion. Arlindo Pedralli a partir 
da ponte sobre o Córrego Mandacaru. 
As grades de proteção instaladas 
nestas, permitem fácil acesso dos 
pedestres ao Córrego e são de baixa 
segurança. Na imagem é possível 
visualizar alguns vazios causados pela 

Na s ituação atua l  do Córrego 
Mandacaru. são encontrados poucos 
resíduos nas tramas de aço de 
contenção próximas as pontes, dado o 
fácil acesso dos pedestres e da 
existência de residências consolidadas 
em boa parte do perímetro do Parque. 

T o d o  o  p e r í m e t r o  d o  P a r q u e 
praticamente, possui alambrado, exceto 
pelo lado voltado a Av. Doutor Alexandre 
Rasgulaeff. No entanto, alguns trechos da 
Rua Palmital, estes encontram - se 
destruídos. 

5

A Rua Palmital, perimetral ao Parque, 
encontra-se em declive para quem vem a 
partir da Av. São Judas Tadeu, ou seja, 
de Leste a Oeste do Parque. É possível 
visualizar neste trajeto, ao horizonte, o 
Jardim Santa Helena. 

Grande parte das calçadas ao redor do 
Parque, estão completamente tomadas 
pela vegetação, impedindo a circulação 
dos pedestres para caminhadas e 
passeios nas faixas livres. 

Perfil de Elevação do Terreno (CORTE AA) 
Sem escala
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A partir da análise das características topográficas da cidade e da segregação socioespacial estabelecida a partir desta, 
o terreno escolhido para proposta visa minimizar estas desigualdades, visto que, as áreas verdes de espécies nativas da 
região encontram-se em suma, no centro da cidade. Sendo assim, o local adotado para proposta do jardim botânico, 
ainda que, com sua vegetação nativa e córrego degradado pela intensa urbanização no entorno, é de extrema importância 
a conservação desta área verde com espécies nativas do local. Outro aspecto relevante para escolha do local, é a 
proximidade da Universidade Estadual de Maringá, a qual os alunos poderão usufruir do acervo do jardim botânico para 
pesquisas cientificas e estudos relacionados a botânica.

Mapa de Localização
Sem escala
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DIRETRIZES PROJETUAIS

JARDIM BOTÂNICO DO CINQUENTENÁRIO
AS FUNCÕES DOS JARDINS BOTÂNICOS E SEUS EFEITOS PARA A CIDADE 

Apesar do terreno apresentar grandes variações de cotas , estas se apresentam distribuídas em longas distâncias e possui 
uma certa regularidade em seus desníveis. Ao lado leste e oeste do terreno, a topografia esta em declive em direção ao 
córrego, logo o traçado do Jardim Botânico foi elaborado visando evitar grandes movimentações de terra, propiciar 
acessibilidade aos visitantes e usuários e viabilizar a setorização dos diferentes espaços no local, sendo estes, distribuídos 
de maneira semicirculares e configurando os espaços de circulação.
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 Topografia 

No que se refere as grades de proteção, estas foram dispostas visando controlar o acesso de usuários no Jardim 
Botânico fora do horário de atendimento e assim evitar vandalismos no local.

A partir da configuração do traçado, os acessos de pedestres foram estabelecidos nos pontos focais dos 
setores, sendo  na área de acesso livre, o acesso pela Rua Opala e, na área de acesso ao Jardim Botânico, pela Av. 
São Judas Tadeu, visto que, esta é uma das principais vias de acesso ao Parque atualmente. Ainda nesta Avenida, 
estão localizados o  acesso de visitantes com veículos, a fim de propiciar melhor acessibilidade para quem vem em 
sentido norte da Av. São Judas Tadeu, cujo esta, assim como a Av. Doutor Alexandre,  possui um fluxo maior de 
veículos comparada as outras ruas perimetrais do parque.
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 Setorização de Acessos

De acordo com a imagem abaixo, o terreno foi distribuído em 3 setores de acesso distintos, os quais foram 
elaborados a partir do traçado. Este, por sua vez, foi construído obedecendo as curvas de níveis do terreno. Na 
parte Leste do terreno foram situadas as áreas pertencentes ao Campus do Jardim Botânico, considerando o fluxo 
de carros na Av. São Judas Tadeu e por esta se tratar de um eixo comercial, enquanto na parte Oeste, com o 
entorno do terreno fortemente consolidado por residências e com as vias perimetrais do terreno com menor fluxo 
de carro, foram situadas as áreas de acesso livre, para lazer da comunidade. 
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ARTIDO: Diante dos conceitos do anteprojeto, os partidos adotados no Jardim Botânico consistem em Pamenizar as diferenças das edificações construídas no local com seu entorno marcado por vegetação e  
criar um único contexto ao visitante e usuário do espaço. Sendo assim, os edifícios do Jardim Botânico, 

suas estruturas e elementos de composição são todos voltados para uma única forma, o hexágono. A forma 
básica do hexágono está empregada em todas as edificações do jardim botânico: Instalações de apoio; 
Estufa, Centro Educacional Botânico; e Portal de acesso, sendo estas, com lados igual a 5 metros. Logo, o 
hexágono em sua estrutura geométrica atrelado aos pilares que lhe sustentam, são associados em sua 
representatividade, respectivamente, a copa e o tronco de uma árvore, conforme o esquema abaixo.  

ONCEITO: o conceito para a proposta do anteprojeto do Jardim Botânico para Maringá, está pautado Cprimordialmente na sensibilização de seus usuários e visitantes, bem como da população, através do 
contato com seu acervo vivo de recursos vegetais e do desenvolvimento de atividades na preservação 

e cultivo da vegetação nativa da região. Neste contexto, o Jardim Botânico, deverá ainda, funcionar como 
local de descanso, refúgio e lazer, diante do caos de intensa urbanização no município. Outro aspecto 
relevante, é a disseminação do conhecimento sobre a botânica e a sua importância para qualidade de vida das 
pessoas na cidade, visto que, com a interação da sociedade com orgãos públicos e privados, há um maior 
estímulo sobre a criação de culturas sustentáveis no município.  

COPA HEXÁGONAL TRONCO ESTRUTURAL    ÁRVORE

Atrelado a forma estrutural utilizada nas estruturas e edificações do Jardim Botânico, os materiais adotados 
para construção destas, são empregados estrategicamente para relacioná-los com seu entorno. Portanto, nas 
edificações como as Instalações de Apoio e Centro Educacional Botânico predominam-se o uso da madeira 
principalmente, considerando ser um material renovável e sustentável. Outro material utilizado, é o 
policarbonato compacto de 15mm na Estufa e nas coberturas das estruturas metálicas em hexágono dispostas 
pelo Jardim Botânico, oferecendo maior transparência e permeabilidade visual aos visitantes.
Ainda como partido, a topografia do terreno foi aproveitada para elaboração do traçado do Jardim Botânico, o 
qual, parte de pontos focais, conforme o esquema abaixo. Em sua configuração, o traçado elaborado, tanto a 
leste, quanto a oeste do terreno, possuem um ponto focal, demarcando respectivamente, os acessos do 
Jardim Botânico e da área de Lazer aberta ao público. Estes pontos são marcados por platôs semicirculares 
(em amarelo no esquema ) e que abrigam diferentes equipamentos e se abrem aos espaços com leve declive. A 
partir destes pontos desenvolvem-se os eixos organizadores que configuram os espaços abertos, a 
vegetação e todos os demais equipamentos. Esses eixos são expressos tanto por meio de desenho de piso, 
quanto pela disposição das vegetações.

CONCEITO E PARTIDO

IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual do logotipo proposto para o Jardim Botânico do Cinqüentenário é composta por três hexágonos, 
cujo estes, conforme já citados, conferem a estrutura de árvores, com suas copas e troncos, e quando em conjunto 
remetem à ampla reserva vegetal que o parque abriga, associado com suas edificações e estruturas implantadas. 
Outra referência dos três hexágonos aproximados é que no centro compõe um outro, ou seja, a relação estabelecida 
com a composição é de que se a população ao se unir com órgãos públicos e privados em favor da preservação e 
conservação dos recursos vegetais existentes, irão garantir a existência dessa rica flora para a geração futura, 
através do plantio de novas árvores e plantas.

A partir da setorização de acesso, foram setorizados os espaços que compõem o programa de necessidades do 
Jardim Botânico do Cinquentenário (ver prancha nº3), sendo: na Área de Acesso livre, os espaços que compreendem 
o Parque público e nas áreas de Acesso de Visitação, os espaços como as Instalações de apoio, Lazer, 
Contemplação e o Centro Educacional Botânico, enquanto na Área de acesso restrito, esta situada a Área restrita. 
Esta configuração dos setores permitem delimitar as área potenciais do Jardim Botânico e promover um melhor fluxo 
dos usuários e visitantes do local, bem como, na organização de seu funcionamento, a partir dos acessos distintos 
distribuídos por suas diversas ruas perimetrais.

Ponto Focal
Eixos de Pedestres
Modulação

LEGENDA
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N
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Embora o terreno tenha uma forma irregular, o programa do anteprojeto para o Jardim Botânico não sofreu com 
sua configuração, visto que, suas dimensões são amplas e permite um bom aproveitamento da área e distribuição 
de seus elementos, conforme as cotas no esquema abaixo. Além disso, outro ponto positivo é a divisão natural 
do Parque em duas partes, devido ao Córrego Mandacaru que atravessa o terreno transversalmente. De modo 
geral, a partir dessa divisão foram distinguidos os setores do Jardim Botânico do Cinquentenário, como área de 
acesso livre e área de acesso controlado.  

O sol como uma fonte de vida e energia, é de extrema importância para a vida, bem como para os recursos 
vegetais. Nesse aspecto, a insolação recebida no terreno torna-se um ponto positivo, visto que, sua maior 
fachada, esta voltada à norte (nas ruas Pion. Arlindo Pedralli e rua Palmital), garantindo luz solar durante o dia 
todo, essencial para o bom desenvolvimento das plantas. Muitas vezes este fator pode comprometer o conforto 
térmico de uma construção, no entanto, no Jardim Botânico os raios solares em grande parte, não atingem 
diretamente as edificações construídas, já que são protegidos pelas árvores circundantes, funcionando como 
excelente barreira para um melhor conforto térmico dos ambientes internos. 
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Acesso pedestres

Acesso veículos

Acesso trator e máquinas

Grades de proteção
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JARDIM BOTÂNICO DO CINQUENTENÁRIO

IMPLANTAÇÃO

16 - ARBORETO DE PALMÁCEAS - 4293m²
17- JARDIM JAPONÊS - 4920m²
18 - ARBORETO DE ESP. NATIVAS - 11925m²

20 - BANCO DE GERMOPLASMA - 64m² 
20 - HERBÁRIO - 64m²
20 - LABORATÓRIO - 64 m²
21 - JARDIM DE PLANTAS MEDICINAIS - 5612m²

22 - VIVEIRO DE MUDAS - 4666m²
23 - GUARITA DE CONTR. DE ACESSO - 14m²
24 - ESTAC. DE MÁQ. E TRATORES - 960m²
25 - ESTAC. DE FUNCIONÁRIOS - 960m² 
26 - PONTE - 8m²

27 - ACESSO PRINC. A ÁREA PÚBLICA -  m²
28 - ÁREA DE ASPERSORES E PERG. - 5612m²
29 - TRILHA DE CAMINHADA - 3196m²
30 - CICLOVIA - 1853m² 
31 - QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO - 543m²
32 - PLAYGROUND E A.T.I E ESP. D’ÁGUA - 595m²
33- PERG. P/DESC. E ESPELHO D´ÁGUA - 410m²
34 - PRAÇA POLIESPORTIVA E ARQ. - 1316m² 
35 - PISTA DE SKATE - 1125m²
36 - HORTA COMUNITÁRIA - 5193m²

 

1 - PÁTIO DE ACESSO - 685m²
2 - PORTAL DE ENTRADA - 94m²
3 - PRAÇA DAS PALMEIRAS - 4378m²
4 - RECEPÇÃO/LIVRARIA/ADM. - 260m²
5 - SANITÁRIOS - 30m²
6 - ESTACIONAMENTO DE VISITANTES - 5334m²
7 - MIRANTE - 64m²
8 - EXPOSIÇÃO DE FLORES - 238m²

Instalações de Apoio

9 - PLAYGROUND  E A.T.I. - 583m²
10- QUIOSQUES PARA PIQUENIQUE - 820m²
11 - PERG. P/ DESCANSO E ESP. D’ÁGUA - 257m²
12 - CICLOVIA - 3150m²

13 - JARDIM SENSORIAL - 3842m²
14 - JARDIM FRANCÊS - 3622m²
15 - ESTUFA - 324m²

Lazer

Contemplação

Centro Educacional Botânico

19 - CONTR. DE ACES. ÁREA RESTRITA - 70m²
20 - RECEPÇÃO - 64m²
20 - SANITÁRIOS - 129m²
20 - ÁREA DE ESTUDO - 176m²
20 - BIBLIOTECA BOTÂNICA - 129m²

Parque Público

Área Restrita 

TABELA DE ÁREASPROGRAMA DE NECESSIDADES  

N

Mapa de Setorização 
Sem escala

Instalações de Apoio

LEGENDA

Lazer
Contemplação
Centro Educacional Botânico
Área restrita
Parque Público

Acesso Principal

Instalações de Apoio

Acesso Público

SETORIZAÇÃO ORGANOGRAMA

Lazer

Área Restrita

Contemplação

Centro Educ. Botânico

Parque Público

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (FAIXA DE 30M) - 31.019M²

ÁREA LIVRE DE APP - 177.002M²

ÁREA TOTAL DO TERRENO - 208.022M²
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Assim como a cobertura, as estruturas de vedações também são em policarbonato compacto, isso permite que 
o público ao adentrar à edificação, possa além de contemplar as diversas espécies de suculentas e cactáceas, 
visualizar o jardim de palmáceas ao lado externo. 

Neste contexto, a partir de sua concepção, o volume da estufa é proposto em um conjunto de seis hexágonos 
acoplados, conforme o detalhamento técnico à esquerda, sendo cada um destes composto por um elemento 
central principal de sustentação, que estrutura a forma escolhida. Além destes ‘troncos’, há uma ramificação 
que parte deste para a ‘copa das árvores’, isto é, para a cobertura hexagonal. Com placas de policarbonato 
compacto sobre as ramificações em alumínio, a cobertura da estufa é vedada. 

omo todas as edificações existentes no jardim botânico, o conceito estrutural da estufa deriva da Cnatureza, no entanto, peculiar à sua concepção, seu volume promove a continuidade da vegetação 
circundante e não cria barreiras para os visitantes com relação ao seu entorno. 

NN

N

N

N

Iluminação artificial  noturna 
acoplado no pilar estrutural

Esquematização da Captação de Água Pluvial
Escala 1:200

Captação de água pluvial

Com uma altura de dez metros, a estufa é capaz de comportar as espécies selecionadas para a exposição e 
ainda  ser implantada no jardim botânico sem parecer um edifício construído, mas sim com um elemento que 
harmoniza e compõe a vegetação do jardim. 

Além dos pilares centrais, a estufa dispõe ainda de pilares secundários em ‘X’ nas bordas da edificação (ver 
representação acima), cujo estes, além de contribuírem para solução estrutural , atuam na fixação da vedação e 
recebe as instalações elétricas para iluminação artificial noturna do interior da estufa.  
Em relação a experiência de visitação, o público, antes de chegar até a estufa, percorre pelo jardim temático 
francês, destacado por suas fontes centrais, pela topiaria aplicada e pelo traçado geométrico que direciona o 
percurso do visitante até a estufa e o jardim de palmáceas. 

A fim de propor viabilidade econômica e sustentável, na estufa um sistema de captação de água pluvial é 
implantado. Esse processo ocorre através da cobertura, a qual a água pluvial é direcionada pelo sistema de 
calha para a tubulação central de 500mm, embutida nos pilares principais - troncos -, conforme representado na 
esquematização ao lado. Estes, por sua vez, permitem a reutilização destas águas após o processo de filtragem 
e limpeza na casa de máquinas/cisternas, onde também são armazenados para a irrigação das vegetações do 
jardim botânico. 

CONCEITO E PARTIDO

Mapa de Situação
Sem escala

LEGENDA

Estufa de Suculentas e CactáceasN

MAPA DE SITUAÇÃO
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CENTRO EDUCACIONAL BOTÂNICO CONCEITO E PARTIDO

Mapa de Situação
Sem escala

N

LEGENDA

Centro Educacional Botânico

Partido deste conceito, o centro educacional botânico dispõe de espaços 
direcionados para o ensino, acervo de livros, periódicos, DVD’s e Cd’s 
relacionados a botânica, bem como a própria vegetação exposta no herbário. 
Somado a estes, o centro ainda comporta um laboratório para pesquisa, um 
banco de germoplasma para conservação de material genético e serviços, 
como banheiros, recepção e lanchonete para os usuários do local. 

O Centro Educacional Botânico, em sua forma volumétrica integra doze 
hexágonos, os quais dão continuidade a concepção das edificações 
instaladas no Jardim Botânico, quando em suas estruturas físicas, são 
comparadas ás arvores, de modo que não destoem do entorno, dotado de 
vegetação, especialmente espécies arbóreas. 

m uma perspectiva de preservar a biodiversidade, os jardins botânicos Eatuam fortemente como instituição de educação ambiental. Neste 
contexto, a concepção de implantar um centro educacional botânico, é 

que este possa servir como palco de aprendizado e conscientização de 
maneira diferenciada, levando os usuários a terem um senso crítico sobre a 
preservação da biodiversidade e os levarem a ter uma nova postura ética na 
sociedade.

Diferente da estufa, o centro educacional possui uma estrutura de vedação 
em madeira e cobertura em telhas metálicas. Estes foram empregados 
visando a privacidade e o conforto para os usuários e leveza para estrutura da 
edificação respectivamente. Outro ponto crucial, é integrar a edificação à 
paisagem, pautado em preceitos sustentáveis, considerando o uso da 
madeira que é um material renovável. Logo, em uma estrutura rústica moderna, 
o centro educacional possui ainda jardins internos nas salas de estudo, na 
biblioteca e hall de entrada de funcionários (ver representação técnica ao 
lado), de modo a integrar a paisagem externa do acervo vivo do jardim 
botânico ao espaço, porém de forma mais íntima. 

Outro aspecto relevante relacionado ao centro educacional é a localização 
estratégica do jardim botânico (ver prancha 1), no qual, este último, por sua 
proximidade com a Universidade Estadual de Maringá - UEM, possibilita que 
os alunos da instituição disponham do espaço para pesquisas científicas e 
estudos relacionados a botânica. MAPA DE SITUAÇÃO
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INSTALAÇÕES DE APOIO

N

N

N

Mapa de Situação
Sem escala

N

LEGENDA

Instalações de Apoio

MAPA DE SITUAÇÃO

CONCEITO E PARTIDO

s visitantes do Jardim Botânico do Cinquentenário ao adentrarem pelo portal, percorrem a praça de Opalmeiras e aspersores e são direcionados por um caminho central de acesso até o local de instalações 
de apoio. A praça das palmeiras imperiais se tornará um espaço fundamental para os visitantes e usuários, 

visto que, com suas elegantes palmeiras e jatos d’água, oferece uma divertida opção de lazer para os dias 
quentes. 

Nas Instalações de Apoio são dispostos ambientes como recepção com balcão de informação, banheiros, 
administração e livraria, os quais dão suporte ao visitante e os orientam para as demais áreas do jardim botânico. 
Além disso, os funcionários serão treinados para abordar e explicar os conceitos principais do Jardim Botânico do 
Cinquentenário e de seus respectivos setores. De modo geral, os visitantes deverão estar cientes sobre a 
preservação e cultivo da vegetação nativa de Maringá, sobre a importância de cada cidadão para o 
desenvolvimento de uma cultura sustentável na sociedade, garantindo melhor qualidade de vida para o município e 
ainda sobre o cultivo de mudas em viveiro para contribuir no plano de arborização da cidade e no reflorestamento 
das reservas que antes eram de mata nativa original, mas que agora são tomadas, em grande parte, por espécies 
invasoras devido a intervenção humana no espaço urbano. Diante destes conceitos, os visitantes poderão ainda se 
integrar aos projetos do Centro Educacional Botânico do jardim botânico e atuarem junto às instituições privadas 
e públicas, bem como, ONG’S, na construção de uma cultura sustentável, para garantir que os recursos vegetais 
abundantes na cidade possam ser contemplados pelas gerações atuais e futuras. 
Também em uma concepção sustentável e de integração à paisagem vegetal do jardim botânico, o espaço 
destinado as instalações de apoio possui os mesmos materiais estruturais que o Centro Educacional Botânico, 
vedações em madeira e cobertura em telha metálica. Em suas fachadas é possível visualizar as aberturas verticais 
com esquadrias metálicas e fechamentos em vidro, o que permite a entrada em abundância de feixes de luz natural 
no interior de seus ambientes e concomitantemente a permeabilidade visual da natureza em seu entorno e da praça 
das palmeiras, para os usuários internos.
À direita das instalações de apoio, para o visitante que acessar o jardim botânico pelo caminho central, estão 
dispostos mais equipamentos para lazer e descanso, tais como: playground e A.T.I., quiosques para piquenique, 
pergolados para descanso e ainda poderão percorrer pequenas trilhas por suas árvores e atravessar as pontes 
sobre os espelhos d’água em hexágonos. Contudo, cada setor do jardim, foi disposto visando melhor 
acessibilidade e atratividade aos vistantes, de modo que estes percorram a extensa área do jardim sem 
perceberem ou se incomodarem por isso. Vale ressaltar que em seus trajetos, o jardim ainda dispõe de uma 
ciclovia para os usuários que preferirem chegar até um determinado setor com suas bicicletas. 

No que se refere aos equipamentos empregados na praça, foram escolhidos visando minimizar manutenções 
futuras. Logo, bancos e totens são em madeira certificada com tratamento antifúngicos e aço inoxidável e, os 
postes, lixeiras e bebedouros, também em aço inoxidável.
Além do acesso central, os visitantes do Jardim Botânico do Cinquentenário que utilizarem seu serviço de 
estacionamento próprio, acessando ao jardim pela Av. São Judas Tadeo, poderão chegar facilmente até às 
instalações de apoio que se encontra ao lado, permitindo ainda, maior acessibilidade às pessoas idosas e 
portadoras de necessidades especiais.

Quanto a localização das instalações de apoio na área do jardim botânico, esta fora disposta, conforme o Mapa de 
Situação abaixo, de maneira que direcionasse os visitantes para os demais percursos do Jardim, os quais irão se 
deparar com diferentes espaços de contemplação, interação e aprendizado sobre a riqueza da flora nativa e 
exótica, bem como a importância desta para a qualidade de vida das pessoas e do local em que vivem.   

Praça das palmeiras imperiais e aspersores

Instalações de Apoio

Estacionamento do Jardim Botânico do Cinquentenário
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PARTIDO PAISAGÍSTICOPAISAGISMO

ARBUSTOS: No jardim botânico, são dispostas variadas espécies de arbustos que se integram com a paisagem 
e criam um embelezamento por suas florações em cores variadas. As espécies escolhidas para determinado 
espaço integram-se em seu contexto, com o propósito de fundamentar a temática da área, tal como no Jardim 
Japonês, em que foram utilizados o Cispestre-azul e o Bordô-japonês, típicos do paisagismo oriental. 

ESPÉCIES NATIVAS INSERIDAS (FES-MA): A partir da análise histórica do Parque Municipal do Cinquentenário, 
local proposto para a implantação do Jardim Botânico (ver prancha nº1), há uma intensa degradação ambiental 
no local associado a expansão urbana e o adensamento populacional do entorno. Neste contexto, evidenciou-se 
que com o desmatamento causado nos anos anteriores, a mata nativa do parque diminuiu e houve uma 
proliferação de vegetação invasora. Tal fato, foi corrigido com a implantação de espécies nativas da  Floresta 
Estacional Semidecidual e da Mata Atlântica - característica da cobertura original da região. Muitas destas 
espécies estão presentes na arborização do município de Maringá, bem como algumas com risco de extinção, 
logo, o objetivo é preservar estes recursos vegetais. 

VIVEIRO: No viveiro serão cultivadas apenas mudas de espécies nativas da Floresta Estacional Semidecidual e 
da Mata Atlântica, a fim de conservar a rica reserva vegetativa da região, bem como, dar manutenção aos 
recursos vegetais inseridos no espaço urbano da cidade de Maringá e ainda, previnir a extinção de plantas 
ameaçadas (ver plantas identificadas abaixo na prancha) através de seu cultivo e propagação. 

PLANTAS MEDICINAIS: No jardim de plantas medicinais, a finalidade é científica, visto que, o jardim botânico 
dispõe de um Centro Educacional de Pesquisas Botânicas, o jardim medicinal servirá como acervo de cultivo e 
experimentação deste, bem como, para a multiplicação de espécies em âmbito experimental. Neste processo, o 
trabalho desenvolvido pelos usuários do centro de pesquisa poderão fomentar o incentivo à pesquisa científica 
relacionada a saúde e promover o desenvolvimento da sociedade com novas descobertas.

JARDIM DE PALMÁCEAS: Assim como na estufa, no jardim de palmáceas foram expostas espécies nativas e 
exóticas de palmeiras, a fim de aprofundar o conhecimento dos visitantes sobre a rica flora e despertar 
preceitos de conservação e preservação nos visitantes e usuários do jardim botânico, além de sua atratividade 
e exuberância. 

ESPÉCIES DIVERSAS EXISTENTES: Como uma área protegida, a APP (Área de Proteção Permanente) do 
parque, possui uma vegetação exuberante, com árvores nativas ou exóticas que chegam de 30 à 40m de altura, 
tendo como espécies mais frequentes, a peroba, canela, pau d’alho, ipês, imbuias e outros. Entretanto, há de 
grande predominância, devido a regeneração vegetativa, a proliferação de espécies invasoras como a Leucena 
(Leucaena leucocephala) ao longo do córrego, causando erosões marginais ao longo do canal devido as vagens 
e galhos dessa vegetação que se enroscavam em outras árvores maiores. Portanto, a mata ciliar foi reflorestada 
por vegetação nativa. 

DELIMITAÇÃO DE ACESSO: Atrelado ao traçado, nos acessos do jardim botânico e da área pública, ambos em 
pontos opostos do parque, foram colocados espécies de arbustos floridos, demarcando a entrada e atraindo, 
concomitantemente, o olhar dos transeuntes que passa próximo ao jardim botânico. Estes mantêm o ponto focal 
sempre florido devido as diferentes épocas de floração das espécies escolhidas. 

ESTUFA: Na estufa serão expostas espécies variadas de suculentas e cactáceas, o qual o visitante poderá 
contemplar suas características botânicas através de informativos e aprofundar seus conhecimentos a respeito 
da flora nativa e exótiva, por meio da interação com a materialidade do acervo. Estas espécies, por sua vez, são 
excelentes plantas decorativas e, quando cultivadas em estufa, crescem rapidamente, com floração e até frutos 
em alguns casos. 

JARDIM SENSORIAL: Com o propósito de aprofundar a harmonia do indivíduo com o meio ambiente, no jardim 
sensorial foram implantadas espécies nativas e exóticas que estimulassem os sentidos como: visão, tato, olfato 
e gustação. No jardim, com as espécies escolhidas que deixam o local mais bonito e agradável, pode ainda ter 
efeitos terapêuticos com o plantio de ervas aromáticas como o Alecrim (Rosmarinus officianalis); Hortelã 
(Mentha avensis); Manjericão (Ocimun minimum); Salsa (Petroselinum sativum); entre outros. 

*As espécies implantadas por todo o parque não se limitam somente as espécies mencionadas aqui, podendo 
ainda existir forrações, inúmeras espécies de arbustos, árvores, hortaliças, herbáceas, entre outros. 

Diagrama de Vegetação
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NOME CIENTÍFICO
Astronium graveolens

ALTURA MÁXIMA 
25m 

NOME POPULAR
Guaritá

NOME CIENTÍFICO
Aspidosperma polyneuron

ALTURA MÁXIMA 
45m 

NOME POPULAR
Peroba-rosa

NOME CIENTÍFICO
Handroanthus heptaphyllus

ALTURA MÁXIMA 
30m 

NOME POPULAR
Ipê-roxo-bola

NOME CIENTÍFICO
Caesalpinia echinata 

ALTURA MÁXIMA 
30m 

NOME POPULAR
Pau-brasil

NOME CIENTÍFICO
Cedrela fissilis

NOME POPULAR
Cedro-rosa

ALTURA MÁXIMA 
35m 

NOME CIENTÍFICO
Tabebuia roseo-alba

ALTURA MÁXIMA 
16m 

NOME POPULAR
Ipê branco

NOME CIENTÍFICO
Syagrus romanzoffiana

ALTURA MÁXIMA 
15m 

NOME POPULAR
Jerivá

NOME CIENTÍFICO
Caesalpinia peltophoroides

ALTURA MÁXIMA 
25m 

NOME POPULAR
Sibipiruna

NOME CIENTÍFICO
Peltophorum dubium 

ALTURA MÁXIMA 
40m 

NOME POPULAR
Canafístula

NOME CIENTÍFICO
Ceiba speciosa

ALTURA MÁXIMA 
30m 

NOME POPULAR
Paineira

NOME CIENTÍFICO
Machaerium stipitatum  

ALTURA MÁXIMA 
20m 

NOME POPULAR
Sapuva

NOME CIENTÍFICO
Parapiptadenia rigida

ALTURA MÁXIMA 
25m 

NOME POPULAR
Gurucaia

NOME CIENTÍFICO
Cordia trichotoma

NOME POPULAR
Louro-pardo

ALTURA MÁXIMA 
35m 

NOME CIENTÍFICO
Psidium Cattleyanum 

ALTURA MÁXIMA 
9m 

NOME POPULAR
Araçá

NOME CIENTÍFICO
Caesalpinia leiostachya

ALTURA MÁXIMA 
30m 

NOME POPULAR
Pau-ferro

NOME CIENTÍFICO
Enterolobium contortisiliquum

ALTURA MÁXIMA 
35m 

NOME POPULAR
Timbaúva

Espécies ameaçadas de extinção - FONTE: PGAU (Plano de Gestão da Arborização Urbana) 

ESPÉCIES NATIVAS DA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL E MATA ATLÂNTICA INSERIDAS

ESPÉCIES NATIVAS INSERIDAS (FES-MA)
*FES = Floresta Estacional Semidecidual
*MA = Mata Atlântica

JARDIM DE PALMÁCEAS
- Roystonea oleracea (Palmeira-imperial)
- Licuala grandis (Palmeira-leque)
- Phoenix canariensis (Tamareira-das-canárias)
- Cycas revoluta (Cica)
- Bismarckia nobilis (Palmeira-azul)

DELIMITAÇÃO DE ACESSO
- Lagerstroemia indica (Resedá) 

ARBUSTOS
- Chamaecyparis pisifera (Cipestre-azul)
- Acer palmatum (Bordô-japonês)
- Bougainvillea glabra (Primavera)
- Calliandra Tweedii (Caliandra)
- Heliconia rostrata (Helicônia) 

PLANTAS MEDICINAIS

ESTUFA - Suculentas e cactáceas

VIVEIRO - Mudas de espécies nativas (FES-MA)

ESPÉCIES DIVERSAS EXISTENTES 

JARDIM SENSORIAL
*Nativas: - Ficus guaranitica (Figueira)
                -  Eugenia uniflora (Pitanga)
                - Plinia Cauliflora (Jaboticaba)

*Exóticas (BR) - Spondias purpurea (Ciriguela)
                          - Malpighia punicifolia (Acerola)
                          - Psidium guajava (Goiaba)
                          - Citrus aurantium (Laranjeira)
                          - Citrus limon (Limão)

LEGENDA



Superfície cinza em EPDM 

Camada Nivelante de Poliuretano 
Grânulos de Borracha
Solo Compactado e Regularizado

08
Prancha nº

UniCesumar

JARDIM BOTÂNICO DO CINQUENTENÁRIO
AS FUNCÕES DOS JARDINS BOTÂNICOS E SEUS EFEITOS PARA A CIDADE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
ARQUITETURA E URBANISMO - 2019
ACADÊMICA: CARLA SANTANA              RA: 152640-72
ORIENTADORA: ANA MARIA ALVES SAPATA LEME 

CORTES 

PAVIMENTAÇÕES 

PISOGRAMA

PAVER INTERTRAVADO
TIPO ‘ESPINHA DE PEIXE’

Modo de Instalação

Modo de Instalação

PISO DE CONCRETO 
INTERTRAVADO

DIAGRAMA DE PERMEABILIDADE 

Mapa de Situação
Sem escala

N

LEGENDA

Área 100% permeável

Área 50% permeável
Área não permeável

*Nas áreas de 50% de permeabilidade, serão utilizados os pisograma, enquanto nas áreas
não permeáveis, serão empregados os demais pavimentos indicados. 

Modo de Instalação

SUPERFÍCIE EM EPDM 
(Manta de Etileno-Propileno-Dieno)

Modo de Instalação

*Adotados nas cores: vermelho, azul e amarelo nas áreas de playgrounds e A.T.I. 

*Adotado na cor cinza, em pistas de caminhada, corrida e bicicleta.  *Tamanho dos blocos 20x10x6cm;

Idêntico ao paver intertravado

Bloquetes sextavado, com 
dimensões 8x25x25 cm
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JARDIM BOTÂNICO DO CINQUENTENÁRIO
AS FUNCÕES DOS JARDINS BOTÂNICOS E SEUS EFEITOS PARA A CIDADE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
ARQUITETURA E URBANISMO - 2019
ACADÊMICA: CARLA SANTANA              RA: 152640-72
ORIENTADORA: ANA MARIA ALVES SAPATA LEME 

VOLUMETRIA

1 - PORTAL DE ACESSO AO JARDIM BOTÂNICO 2 - INSTALAÇÕES DE APOIO 3 - ESTACIONAMENTO JARDIM BOTÂNICO CINQUENTENÁRIO 4 - EXPOSIÇÃO DE FLORES

5 - PRAÇA DO MIRANTE 

7 - ÁREA DE LAZER DO JARDIM BOTÂNICO DO CINQUENTENÁRIO

6 - JARDIM JAPONÊS

8 - CENTRO EDUCACIONAL BOTÂNICO

9 - VIVEIRO DE MUDAS 10 - JARDIM SENSORIAL 11 - HORTA COMUNITÁRIA 12 - PARQUE PÚBLICO

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

11

12

Mapa de Situação
Sem escala

N


