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Seção: Coleções - Herbários e Informática

O JARDIM BOTÂNICO DA UNIVILLE - INTEGRANDO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
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O Jardim Botânico da UNIVILLE, criado em abril de 2007, como o primeiro Jardim Botânico de Santa Cata-
rina. Ocupa aproximadamente 19.160 m2 no Campus da Universidade da Região de Joinville, em Joinville. 
É coberto parcialmente por floresta ombrófila densa de terras baixa, em estado avançado de regeneração, 
com grande biodiversidade, servindo de abrigo a espécies nativas e de proteção à flora local. Atividades de 
ensino, pesquisa e extensão são desenvolvidas no Jardim, além de ser um espaço de lazer e contemplação 
para a comunidade de Joinville e região. Alunos de diversos cursos da Universidade realizam lá aulas práti-
cas de Botânica, Ecologia e outras disciplinas. Diversas pesquisas são desenvolvidas, como levantamentos 
de flora e fauna, análises histoquímicas, entre outras.  A educação ambiental é atividade relevante, através 
de visitas guiadas nas trilhas e jogos interpretativos. No primeiro semestre de 2012, o Jardim Botânico já 
recebeu cerca de quatro mil visitantes, sendo a maioria alunos de escolas do município de Joinville. Também 
vinculados ao Jardim Botânico estão o Herbário Joinvillea e o Horto de Plantas Medicinais. O espaço vem 
sendo aprimorado para o desenvolvimento de suas atividades, recebendo doações de exemplares da flora 
nacional para compor o seu acervo e plantas resgatadas de áreas desmatadas, reintroduzidas em trabalho 
de mutirão por integrantes da Associação de Amadores de Orquídeas de Joinville (AJAO), por exemplo. 
Através de outras parcerias foram desenvolvidos projetos como o Reconstruir, que trouxe para o Jardim 
Botânico uma antiga Serraria, um patrimônio histórico do município de Joinville e que hoje pode ser visitada. 
O projeto contempla a ressignificação da relação homem-natureza que busca manter o antigo como novo 
através da preservação. 
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