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RESUMO

O Jardim Botânico da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (JB/FZB-BH), fundado em 1991, atua em sintonia com as políticas públicas ambientais dos governos Municipal,

Estadual e Federal. Para tanto, desenvolve programas e ações de pesquisa, educação e lazer com finalidade de sensibilizar os cidadãos para a conservação da flora regional e

nacional. 

Na última década os jardins botânicos brasileiros iniciaram um processo de discussões e estabelecimento de políticas para o atendimento a grupos de necessidades especiais,

principalmente a implantação de jardins sensoriais destinados a deficientes visuais, mas subestimou-se a importância dos jardins como fonte de estímulo e repouso para pessoas

idosas, não havendo registro na literatura sobre a apropriação da paisagem dos jardins botânicos em ações específicas para esse grupo de visitantes.

A visitação pública do complexo da FZB-BH (Jardim Botânico, Jardim Zoológico e Aquário do Rio São Francisco) está estimada em 1.500.000 pessoas ao ano, o que confere a

esta instituição um enorme potencial para sensibilização do cidadão sobre a conservação da biodiversidade, para a contemplação e repouso da paisagem, sobretudo pelos

idosos, e uma enorme responsabilidade quanto ao planejamento da paisagem das áreas abertas à visitação. Sob essa perspectiva, o design de ambientes pode ser uma

ferramenta importante, uma vez que a partir do planejamento da paisagem propicia a difusão do valor estético e multicultural das plantas e indiretamente contribui para com a

inclusão social.

Diante do exposto, o presente estudo, ao promover uma pesquisa articulada entre a biodiversidade vegetal e sua conservação e o design, objetiva, por meio de corte qualitativo,

identificar características dos jardins e estufas do JB/FZB-BH que toquem a memória do visitante idoso e propor diretrizes para o melhoramento da ambiência paisagística desses.
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