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Os Jardins Botânicos são centros de importância para a conservação e conhecimento da biodiversidade. 
Neste contexto, foi inaugurado recentemente o Jardim Botânico de São Leopoldo/Parque Imperatriz situado 
no município de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um órgão vinculado a Prefeitura 
Municipal, localizado ao entorno do Parque Natural Banhado da Imperatriz com área aproximada de 15 ha, 
conforme Lei municipal n° 7.739/2012. Esta instituição tem por finalidade promover a pesquisa científica e 
a visitação pública, com enfoque nos ambientes ameaçados da Bacia do Rio dos Sinos. O objetivo deste 
trabalho é a divulgação do mais novo Jardim Botânico do país, informando suas atividades iniciais e pro-
postas de atuação. O plano estratégico, elaborado por toda a equipe técnica, prevê o lançamento de editais 
públicos buscando parceria com a iniciativa privada, três estufas de coleções especiais, uma estufa turística, 
um jardim com espécies de Pteridófitas, um Arboretum composto por espécies nativas da Floresta Estacio-
nal Semidecidual e um Jardim Sistemático abordando as relações filogenéticas entre as famílias botânicas. 
Propõe-se também uma Trilha Suspensa, Jardim dos Sentidos, praça de alimentação, loja de souvenir e 
manutenção de estruturas já existentes no local. Os trabalhos iniciais foram realizados em remanescentes 
florestais de interesse ecológico, atividades de educação ambiental e criação do Herbário Professor João 
Dutra, conveniado com o Herbário Anchieta – PACA, tendo em sua coleção cerca de 200 espécies catalo-
gadas. Contudo, limitações estruturais dificultam o desenvolvimento de ações condizentes a este centro de 
conservação, sendo que, para sua melhoria é fundamental o enquadramento na Rede Brasileira de Jardins 
Botânicos. Para tanto, a documentação requisitada, de acordo com a Resolução do CONAMA nº 339/2003, 
foi submetida ao órgão competente para análise e aprovação para que o projeto possa ter andamento e 
execução.
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