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1. INTRODUÇÃO 

A doação da coleção de orquídeas ao Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, pelo casal finlandês 

Pekka e Tuulikki Ranta, nos termos do acordo celebrado mereceu, em 2013, amplo destaque na imprensa 

regional e nacional, que convém lembrar através de alguns exemplos: 

 

In Jornal Expresso de 23.11.2013 

 

O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (JBUC) 
vai investir cerca de dois milhões de euros, metade dos 
quais na remodelação da sua estufa, que é “uma das 
primeiras grandes estruturas em ferro construídas no 
país”. 
 
 
A requalificação da estufa, de acordo com um plano do 
arquitecto João Mendes Ribeiro, resulta da concretização 
de um projecto comparticipado por fundos comunitários, 
no âmbito do QREN (Quadro de Referência Estratégico 
Nacional), disse à agência Lusa o director do JBUC, Paulo 
Trincão. 

 

A estufa de plantas do Jardim Botânico de Coimbra “é a maior estufa não agrícola do país”, onde ficará, por exemplo, 
a maior colecção de orquídeas de Portugal e uma das maiores da Europa, constituída por mais de dez mil exemplares, 
distribuídos por cerca de um milhar de variedades. 

Os milhares de exemplares do orquidário vão ser estudados e classificados, de modo a permitir conhecer quais (e 
quantas) as espécies que o formam, adiantou aquele responsável, sublinhando que se trata de um acervo de 
coleccionadores (um casal de holandeses que recentemente acordou a sua instalação neste espaço) e não de 
investigadores. 

O estudo da colecção - que deverá abrir ao público no primeiro semestre de 2015 - enquadra-se na nova estratégia 
que o JBUC está a adoptar e que passa, desde logo, pelo regresso à investigação científica, em colaboração directa 
com centros de investigação de várias áreas e tão diversas como a ecologia ou a sociologia, a pedagogia ou o turismo, 
a literatura ou a farmácia. 

Além do regresso à investigação científica - cujo abandono se ficou a dever essencialmente a razões de ordem 
económica - o Botânico também vai investir na divulgação e promoção da cultura científica, em coordenação com 
outras estruturas da Universidade e da cidade, na educação, no turismo, em articulação com o circuito turístico da 
Universidade, e na exploração e dinamização do espaço público que é, em articulação com a Câmara Municipal de 
Coimbra, salienta Paulo Trincão. 

As visitas guiadas no JBUC vão deixar de existir, em favor da promoção de atividades educativas orientadas pelas 
entidades que as promovem, adianta o diretor do JBUC, sublinhando que a instituição não quer ser, neste plano, 
promotora de iniciativas, mas assumir-se como um espaço para a sua realização, de acordo com os interesses e 
objetivos dos seus organizadores, sujeitos apenas a um conjunto mínimo de regras definidas pelo Jardim para a 
utilização do espaço. 

Para a adopção da nova estratégia e no âmbito da concretização do projecto aprovado pelo QREN, no valor global de 

cerca de dois milhões de euros, além da reabilitação e reorganização das estufas estão previstas remodelações das 

acessibilidades, muros e portões e gradeamentos em ferro, sanitários, balneários e mobiliário urbano, estando já em 

fase de instalação um sistema de monitorização dos índices de CO2 e H2O em todo o jardim. 
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A criação de um telhado de cactos e plantas suculentas e a ampliação do lago de nenúfares, cujas inaugurações estão 

previstas para o primeiro semestre de 2014, e a abertura um jardim de plantas carnívoras e uma estufa Latitude Zero 

(com plantas próprias desta latitude em todo o mundo, das quais o Jardim já possui várias espécies), que deverão 

abrir no início de 2015, são outros dos projectos para o JBUC. 

Fundado em 1772, o Botânico de Coimbra ocupa 13,5 hectares, entre a Universidade, na Alta da cidade, e a Baixa, 

numa área vizinha do Parque Manuel Braga e do rio Mondego, e possui cerca de três mil espécies e vários milhares de 

exemplares de plantas. 

 

 

Melhor coleção da Europa 

Finlandeses dão 10 mil orquídeas a Coimbra 

Coleção de orquídeas pode ser apreciada – durante pelo menos 30 anos – no Jardim Botânico de Coimbra. 

13 de Março 2013, 16h42 

Um casal de finlandeses cedeu à Universidade de Coimbra 10 mil orquídeas, que poderão ser apreciadas no Jardim Botânico 
durante pelo menos 30 anos, ao abrigo de um protocolo esta quarta-feira assinado. 

Trata-se de "uma das melhores coleções de orquídeas da Europa", disse o diretor do Jardim Botânico, Paulo Trincão, indicando que 
os seus proprietários, os engenheiros Pekka e Tuulikki Ranta, ficarão responsáveis pela manutenção das plantas e pela formação de 
jardineiros especializados. 

"É como família que os vamos receber. A melhor forma de nos posicionarmos em relação à crise é pela atividade e pela inovação", 
acrescentou, na cerimónia de celebração do protocolo com a Casa de Orquídeas Orkidearanta, de Viana do Castelo, na Reitoria da 
Universidade. 

Constituída por 10 mil vasos e mais de mil espécies e variedades de orquídeas, a coleção, cedida à Universidade por um período de 
30 anos, vai ficar em exposição permanente numa das estufas do Jardim Botânico, que terá visitas guiadas diárias. 

A estufa será transformada em orquidário, após obras de requalificação a realizar no segundo semestre deste ano, no âmbito de 
uma candidatura a apoios comunitários do Quadro de Referência Estratégico Nacional. 

Paulo Trincão disse que a coleção de Pekka e Tuulikki Ranta, que por sua vez vão viver em Coimbra, potenciará "a abertura do 
Jardim Botânico a novos públicos", contribuindo também para "a fidelização dos públicos existentes". 

"Estou muito feliz", disse o reitor da UC, João Gabriel Silva, ao agradecer a entrega das plantas ao casal idoso oriundo da Finlândia, 
numa sessão em que também intervieram o engenheiro Pekka Rant e a bióloga e vice-reitora Helena Freitas. 

Pekka Rant preferiu assinar o protocolo redigido em Português, rejeitando a versão em Inglês. 

Gracejando, no final, disse que espera viver mais 30 anos, para poder cuidar das 10 mil orquídeas em colaboração com os 
trabalhadores do Jardim Botânico de Coimbra. 

 
As atuais estufas, em mau estado de conservação, alvo de um projeto de recuperação/ remodelação em curso, não 
reúnem, nem nunca poderão reunir, as melhores condições para acolher, de forma adequada, a coleção de orquídeas 
da família Peka. E isso deve-se, principalmente, aos materiais utilizados que, por razões de respeito ao património, 
deverão ser respeitados e mantidos: ferro e vidro. 
É neste contexto e num momento em que as condições previstas no protocolo celebrado estão, na sua grande 
maioria, por cumprir pela UC,  que se propõe uma solução diversa: 

A construção de um novo espaço coberto, uma nova estufa, com materiais locais e de forma expedita, mas reunindo 
todas as condições assumidas como “ideais” para a manutenção da coleção de orquídeas. É esta proposta que, 
seguidamente se apresenta. 
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2. CONDIÇÕES DE CULTIVO  

 
As melhores condições de cultivo são conseguidas através do controlo rigoroso de 4 elementos: 

  

 
iluminação + temperatura + rega + ventilação 

 

 
 
Iluminação 
São necessários elevados índices de claridade. Pouca luz provoca o células enfraquecidas, menos floração e 
menos resistência a pragas e doenças. 
 
Temperatura 
Algumas orquídeas precisam de temperaturas mínimas de +25ºC, outras de +18ºC. Se a temperatura baixar para 
menos de +10ºC, isso corresponderá a pôr em risco a maior parte das orquídeas. 
 
Rega 
A água deve apresentar-se com o pH adequado para este tipo de cultura, assim como deve ser controlada a 
quantidade de minerais. Há matérias que não devem estar presente na água. A temperatura da água deve ser o 
mais próxima possível da temperatura das plantas (demasiado fria ou quente provoca a morte das plantas). 
 
Ventilação 
Há necessidade de muito boa ventilação, tanto no verão como no inverno 
 
 
 
 
O sistema necessita de ser monitorizado de forma constante, sendo este o único método conhecido preventivo, 
assim como para resolver problemas logo que eles sejam identificados. Esta informação deve ser registada 
diariamente. 
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3. LOCALIZAÇÃO 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As condições naturais que o JB oferece permitiram que 
se chegasse à presente proposta de localização da nova 
estufa, no espaço atualmente (e desde há anos) não 
utilizado de forma ativa, dir-se-á mesmo desprezado e 
esquecido, a poente da alameda das tílias.  
Pretende-se que esta nova instalação, com uma área 
coberta de 385 m2, resulte bem integrada no local e 
possa dinamizar um espaço negligenciado. Não apenas 
pela própria estufa mas, também, pelo espaço exterior 
envolvente como mais adiante se apresentará. 

 

 

JARDIM BOTÂNICO 
DE COIMBRA 



ORQUÍDEAS NO JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
 

5 
 

4. DIMENSIONAMENTO E MATERIAIS 

 

 

ESTRUTURA 

Em bambu, material a colher no próprio JB, em dois diâmetros distintos: n8 e n4 cm. 

REVESTIMENTO 

Paredes e cobertura deverão ser revestidos com painéis alveolares em policarbonato, c/ 10mm de espessura. 
No entanto, apenas uma camada deste material não permite o sombreamento e isolamento necessários pelo 
que, duas hipóteses se colocam: 

• 2 camadas de tela plástica translúcida, própria para estufas, do lado exterior e uma camada de 
policarbonato do lado interior; 

• 2 camadas de painéis de policarbonato, uma do lado interior e outra do exterior e uma camada de plástico 
entre elas. Embora ligeiramente mais dispendiosa, esta solução apresenta um aspeto final mais cuidado e 
profissional, sem a tela plástica à vista. 

A adequada ventilação deverá ser assegurada por várias janelas de 3x1 m2, na cobertura e, no mínimo,  4 
janelas de 2x1,5 m2 nas paredes. 
 

CHÃO 

Caixa enterrada em toda a área de implantação da estufa, com cerca de 5 cm de profundidade, revestida a tela 
e cheia de areão. A tela impermeável garante dois objetivos: impossibilita a entrada de caracóis na estufa; 
recolhe o residual da água de rega que, depois, desaparece por evaporação. O resíduo dos adubos igualmente 
acaba por ficar retido no areão e não é infiltrado no solo. 

FUNDAÇÕES 

Em cimento, moldado in situ, em torno dos bambus verticais mestres. 
 

Zona técnica: 
Bombagem 
Depósitos de água 
Programadores 
Etc. 

Ponto de tomada de água 
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Este tipo de estrutura já foi testado através da construção de dois protótipos, em local mais resguardado do JB, 

através de meios próprios e de forma muito expedita. No futuro, servirão de apoio de rectaguarda à estufa principal. 

                

 

As ligações entre os bambus são feitas por peças metálicas, em ferro galvanizado, mandadas fazer para este efeito e 

que, após esta fase de teste, já serão aperfeiçoadas. A solidarização dos dois materiais é conseguida por parafusos. Eis 

algumas imagens: 
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Para a estufa proposta são estimadas as seguintes quantidades de materiais: 

• Tela plástica com 5/6 m de largura: 350 m de comprimento 

 

 

• Painéis de policarbonato alveolar c/ 10 mm de espessura: 780 m2 

 

• Tela impermeável para cobertura do solo: 400 m2 

 

 

• Ligações metálicas: 150 peças 
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5. INFRAESTRUTURAS 
 

 

• Abastecimento de água para rega e pulverização 

 A proximidade ao lago existente, a pouca distância, dá a entender não ser difícil proceder a uma 
extensão da rede de abastecimento de água. 

A água da chuva será aproveitada para rega sendo recolhida em tanques próprios e devidamente 
filtrada. Estes tanques são instalados à superfície de forma a permitir um fácil acesso para limpeza, 
assim como deverão ser cobertos para evitar o crescimento de algas. No verão a água para rega deve 
ser sujeita a filtragem (tratamento por osmose) e no inverno é necessário o seu aquecimento. 

Grande parte da estufa deverá ser coberta por sistema de pulverizadores (sprinklers). O número destes, 
por metro quadrado, depende do tipo de orquídea que ficará sob o seu efeito. 

Aquelas que exigem temperaturas mais elevadas devem situar-se na área central da estufa, onde isso é 
mais fácil de conseguir, sendo que as restantes devem situar-se perto das paredes. Ao centro, pode-se 
pulverizar livremente mas os cantos devem ser mantidos mais secos de forma a evitarem-se problemas. 

• Abastecimento de energia elétrica para bombagem, programadores e aquecimento 

Por extensão da rede existente, a algumas dezenas de metros, através de cabo trifásico enterrado de 
5x2,5 mm2. 

 
A necessidade de aquecimento requer uma potência instalada desejável de 10 KW apesar de, com 5KW , 
ainda ser possível sobreviver. 
 
No inverno, este tipo de estufa precisa de aquecimento na ordem dos 20 KW para serem conseguidas as 
condições ideais. Uma boa solução é uma caldeira que debita ar quente através de tubos com diâmetro 
entre 100 e 120 mm. O fumo produzido por este tipo de caldeira ronda os 50ºC à saída da chaminé, 
sendo a solução com menos riscos comparativamente às alternativas. No mercado existem vários 
modelos deste tipo com potências de 20 a 30 KW. 
 
A alternativa – queima de resíduos lenhosos – é sempre interessante. Neste momento não se tem 
qualquer ideia do tipo e quantidade de resíduos produzidos no próprio JB mas será uma hipótese a 
considerar e a explorar no futuro. 
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6. ESPAÇOS EXTERIORES 
 

 

A envolvente à estufa pode ser utilizada para o cultivo de orquídeas ibéricas, assim como das que facilmente são 
cultivadas no exterior, em Portugal: Cymbidium e algumas variedades de Paphiopedilum. Exsitem 26 géneros e 
um número indeterminado de espécies na Península Ibérica. Propõe-se, assim, uma fileira de Cymbidiuns (aprox. 
100 m), a par e por baixo das tílias da alameda e um prado de Serapias, Paphiopedilum e Cypripedium. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem da situação existente, inculta e desprezada. 

Imagem da situação proposta 

Lago existente 

Estufa principal 

Paphiopedilum 

Fila de  
Cymbidium 

Barlia robertiana 
Cypripedium reginae 
Serapias lingua 
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7. INTEGRAÇÃO 
 

 

 

Deve prevalecer o respeito pelo carácter histórico e patrimonial do Jardim Botânico, pelo que a boa integração 
da estufa principal, agora proposta, é da máxima relevância. 

A alameda das tílias, pela sua característicaa de “túnel” verde, só por si já garante um ambiente que em nada 
será beliscado pela estufa. A baixa altura e a densidade da massa verde diluirão os alçados da instalação, 
remetendo-os para um inequívoco segundo plano. 

 

 
 

A instalação da coleção de orquídeas no JB não pretende assumir qualquer protagonismo mas sim constituir um 
complemento, um valor acrescentado, às pré-existências já por si de valor incálculável. As atuais estufas, a 
remodelar, devem desemenhar o papel para que sempre foram projetadas, albergando as espécies exóticas que 
nos seus tempos áureos colocou à disposiçao do público. A estufa de orquídeas não será mais que uma 
curiosidade dedicada a um tema muito específico, em espaço próprio. Sem sombra de dúvida, trará a este 
espaço do JB um dinamismo diferente, quer pelo tratamento da área envolvente, quer pela cor e presença de 
pessoas. 

 


