
CONDICIONANTES LEGAIS

Segundo o Plano Diretor de Lajeado, a área ca em uma UTE (unidade territorial 
especial), na UTP 05; a área principal do JBL está no Setor 50, quadra 89, lote 425, 
delimitada pela Av. Benjamin Constant; a área de preservação do JBL pertence ao 
Setor 12, quadra 252, lote 707.

O Jardim Botânico é considerado uma área territorial especial, não tendo 
índices, taxas e limites denidos pelo plano diretor, porém é considerada uma área de 
interesse ambiental, turístico e paisagístico, sendo permitidas construções e programas 
dessa natureza.

 O decreto municipal  nº5723/1996 criou o parque e o setorizou em 4 zonas: 
uso especial, uso intensivo, primitivo e de recuperação. Este projeto ocupa a área de 
Zona Especial onde o objetivo geral do manejo é minimizar o impacto da implantação 
das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou cultural do Parque.

Esta zona abrange cerca de 5,30 ha, iniciando ao sul na ERS 413 com limite nas 
margens do Arroio Moinhos, que cruza sua área.

Nesta zona poderão existir as seguintes facilidades e serviços: pórtico, guarita, 
estacionamento, zeladoria com habitação, bilheteria, lancheria, loja de souvenirs, 
viveiros, galpão de serviço, ocina, estufas, casa de vegetação, anteatro ao ar livre, 
administração, centro de visitantes, auditório, sala de exposição, biblioteca, museu, 
laboratório, herbário, esplanadas de lazer, pontes, açude, banhado protegido e 
coleções botânicas.

 A área de intervenção também possui faixa de domínio da rodovia ERS-413 e 
área de preservação permanente nas margens do Arroio Moinhos.
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 O Arroio Moinhos demanda uma faixa de 
preservação permanente de 30m a partir de seus 
eixos. Já a rodovia possui uma faixa não 
edicável de 15m de seu eixo para ambos os 
lados.

01 Espécies ameaçadas de extinção
02 Coleção campos
03 Alameda dos Jerivás
04 Coleção Mata Atlântica
05 Coleção espécies exóticas
06 Vegetação variada

 A área de intervenção possui vegetação 
a ser considerada, porém não densa e, em 
geral, de pequeno porte.
 O ter reno possui  curvas de nível 
distribuídas em sua extensão, possuindo maior 
aclive próximo ao Arroio Moinhos.  
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PRÉ-EXISTÊNCIAS

 O Jardim Botânico de Lajeado (JBL) é um local consolidado 
na região e já possui uma pequena infraestrutura para receber 
alunos e visitantes, disponibilizando trilhas guiadas, palestras e 
alguns eventos. O local recebe, em média, 230 alunos por mês, 
durante o período letivo e, no ano de 2016, teve um total de mais de 
20.000 visitantes que assinaram a ata de acesso ao parque (SEMA, 
2017).

O parque possui uma área total de 26h, cortado por uma 
importante via da cidade (Av. Benjamin Constant). De todo seu 
tamanho, 12h são de mata fechada, local onde se encontram 
animais raros. A mata abriga mais de 240 espécies da ora, com 
várias ameaçadas de extinção. Ao longo de sua extensão, existem 
arroios, cascatas e vertentes cruzando vários locais, com trilhas de 
caminhadas e espécies vegetais identicadas, para realização de 
trilhas autoguiadas.

 
 Na área de intervenção deste projeto existem duas pré-

existências a serem consideradas, que encontram-se em bom 
estado de uso e podem abrigar outras programações do Centro de 
Educação Ambiental; além disso, fazem parte da história do JBL, 
possuindo características de arquitetura locais, com técnicas 
construtivas coloniais. 

 Além das pré-existências edicadas existe um caminho  
delimitado por vários Jerivás, árvore símbolo do Jardim Botânico. 
Esta estrada foi inaugurada em 1996 e recebeu o nome de 
Alameda dos Jerivás, sendo uma das principais paisagens do local 
desde então. O açude localizado ao fundo do terreno também se 
caracteriza por um elemento existente e permanente do local.
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