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PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DE FLORIANÓPOLIS 

1. APRESENTAÇÃO 

O Plano Diretor do Jardim Botânico (PDJBF) é o instrumento de ordenamento do 

espaço físico do local para controle do seu patrimônio natural e cultural visando o 

planejamento pela Administração, orientando prioridades, ações e transformações, 

investimentos públicos e privados, tendo como referências o cumprimento de seus 

objetivos institucionais e de preservação dos seus valores científicos, naturais, 

paisagísticos, arqueológicos e histórico culturais. O Jardim Botânico de 

Florianópolis está inserido em uma área de 19 hectares, configurando-se como 

espaços propícios para atividades de lazer, contemplação e educação ambiental. O 

PDJBF foi elaborado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e visa o 

estabelecimento das normas de ocupação do solo de modo a continuar atendendo 

a função social do jardim. Fazem parte do escopo do PDJBF propostas para 

setorização das áreas do Jardim botânico seguindo as características de uso e de 

ocupação existentes, destinação de áreas e edificações, construção de novas 

edificações e reaproveitamento de áreas. O PDJBF identifica as demandas atuais, 

as potencialidades, as melhores maneiras de oferecer o seu aproveitamento e a 

localização adequada de atividades e coleções através do ordenamento das áreas. 

As indicações feitas no PDJBF permitem à Administração do JBF dispor de 

informações para embasar decisões futuras e legitimar ações concernentes ao seu 

desenvolvimento. A premissa básica na elaboração do PDJBF foi a estreita 

colaboração do Comitê Gestor do JBF na coleta de informações, discussões, 

tomada de decisão e consolidação do plano. O PDJBF guiará os desafios da 

sustentabilidade do Jardim Botânico e os anseios da população. Conforme projetos  

avaliados e aprovados pelo Comitê Gestor do Jardim Botânico de Florianópolis 

(JBF), é apresentada a Primeira Versão do Plano Diretor do JBF. 

 

 

 

 



1.1 Mapa de espaços consolidados e novos espaços a serem implantados no 

Jardim Botânico de Florianópolis.  

 



 



 



1.2 Mapa dos novos espaços a serem implantadas no Jardim Botânico de 

Florianópolis.  

 



 

 



 



2. OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DO JBF  

I. promover a pesquisa, a conservação, a preservação, a educação ambiental e o 

lazer compatível com a finalidade de difundir o valor multicultural das plantas e sua 

utilização sustentável; 

II. proteger espécies nativas, exóticas, raras, ameaçadas de extinção, econômica e  

ecologicamente importantes, especialmente no âmbito local, regional e nacional; 

II. implementar e manter coleções botânicas e bancos de germoplasma ex situ e 

reservas genéticas in situ; 

IV. realizar inventário florestal sistemático e organizado; 

V. promover intercâmbio científico, técnico e cultural; 

 

3. DAS COMPETÊNCIAS 

Com o estabelecimento do PDJBF, compete ao Comitê Gestor o acompanhamento 

e a revisão periódica do plano, conforme necessidade da Administração.  
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