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Em março de 2010 o Instituto Inhotim recebeu o título de Jardim Botânico pela Comissão
Nacional  de  Jardins  Botânicos.  Este  jardim  botânico  foi  classificado  na  categoria  “C
provisório” conforme a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Localizado no
município de Brumadinho em Minas Gerais, o Jardim Botânico Inhotim possui uma área
de 786 hectares, sendo que 440 são compostos por fragmentos da Mata Atlântica, 97 por
área  de  visitação  e  o  restante  por  demais  usos.  O  seu  acervo  botânico  conta  atualmente
com quase 4.300 espécies (1,2% de todas as espécies vegetais conhecidas). Das 50 ordens
botânicas  cultivadas  neste  jardim  botânico,  41  são  de  Angiospermas  (65%  das  ordens
conhecidas), 4 de Gimnospermas (100% das ordens conhecidas) e 4 de Pteridófitas (36%
das ordens conhecidas). Das 163 famílias botânicas cultivadas, 143 são de Angiospermas
(34% das famílias conhecidas), 8 de Gimnospermas (61% das famílias conhecidas) e 12 de
Pteridófitas  (32% das  famílias  conhecidas).  As  famílias  mais  representativas  em número
de  espécies  são:  Arecaceae  (~1.300),  Araceae  (490),  Orchidaceae  (345),  Bromeliaceae
(110),  Fabaceae  (99),  Acanthaceae  (92)  e  Asparagaceae  (71).  A  coleção  de  Arecaceae  é
considerada por especialistas a maior do mundo e a de Araceae a maior da América Latina.
São  quase  900  gêneros  cultivados  e  os  mais  representativos  são:  Philodendron  (129),
Anthurium  (96),  Dypsis  (88),  Syagrus  (60),  Chamaedorea  (53),  Heliconia  (46),  Pinanga
(44), Licuala (43), Geonoma (42), Bactris (40). Do número total de espécies cultivadas, 95
são  ameaçadas  de  extinção  segundo  a  lista  nacional  e  mineira  das  espécies  vegetais
ameaçadas de extinção. A principal missão do Jardim Botânico Inhotim é manter, propagar
e  propiciar  estudos  com o  maior  número  possível  de  espécies  botânicas,  com ênfase  em
espécies  ameaçadas,  conservando  recursos  genéticos  e  dispondo  tais  espécies
paisagisticamente,  como  forma  de  divulgar  e  sensibilizar  sobre  a  importância  da
biodiversidade vegetal para a sobrevivência humana.
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