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Seção: Botânica Econômica

 INVENTÁRIO DA VEGETAÇÃO CULTIVADA NA PRAÇA EUCLIDES DA CUNHA: UM ESTUDO 
PARA A CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO DOS JARDINS DE BURLE MARX
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Os jardins da Cidade do Recife são constituídos por uma variedade de elementos naturais. Estabelecer 
a jurisdição de proteção dos jardins históricos concebidos pelo paisagista Roberto Burle Marx no Recife 
como patrimônio cultural, identificando seus valores artístico, histórico, ecológico bem como social são 
alguns dos objetivos que subsidiam o tombamento dos jardins projetados pelo paisagista. A área escolhida 
representa um dos onze projetos de praças públicas concebidas por Burle Marx, entre as quais oito foram 
selecionadas para a elaboração do inventário, destacando-se a Praça Euclides da Cunha por ter sido a 
primeira intervenção do paisagista em Recife e por ser o primeiro jardim público genuinamente brasileiro, 
inspirado pelo livro “Os Sertões” de Euclides da Cunha. Foram coletadas amostras de partes reprodutivas 
dos indivíduos vegetais cultivados para a sua identificação e herborização, bem como a realização de 
estudos fitossanitários no local. Os processos de identificação, herborização e montagem das coleções 
seguiram as normas taxonômicas clássicas. Foram encontradas 34 espécies distribuídas em onze famílias: 
Anacardiaceae (3 spp.), Apocynaceae (1 sp.), Arecaceae (3 spp.), Bignoniaceae (2 spp.), Bombacaceae (2 
spp.), Bromeliaceae (2 spp.), Cactaceae (6 sp.), Celastraceae (1 sp.), Chrysobalanaceae (1 sp.), Fabaceae 
(6 spp.) e Rhamnaceae (1 sp.). Caesalpinia ferrea Mart., Caesalpinia pyramidalis Tul. e Spondias tuberosa 
Arruda são as espécies predominantes em número de indivíduos. Através da pesquisa foi confirmada 
a importância da valorização e tombamento da praça como um legado cultural deixado pelo importante 
paisagista na Cidade do Recife.
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