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 O local de intervenção possui uma vegetação 
existente considerável e variada. Ao zonear as 
atividades e implantar as novas edicações, as 
árvores foram elementos norteadores ao projeto.
 As árvores removidas ou transplantadas são de 
pequeno porte, sendo, em sua maioria, árvores 
frutíferas em nal de safra. Nenhuma árvore de 
grande porte foi retirada.
 As novas árvores propostas encontram-se em 
locais estratégicos, próximo a edicações e espaços 
de praça que necessitam de maior controle solar. Na 
margem do Arroio Moinhos, em sua área de 
preservação, foi proposta uma vegetação mais 
densa, bem como nas divisas da gleba.

 A implantação do projeto foi lançada a partir das 
pré-existências e condicionantes da gleba. Optou-se por 
criar um novo eixo estruturador do parque, perpendicular 
à via e à testada do lote, criando um caminho que leva 
às novas programações que o local está recebendo. 
 A Alameda dos Jerivás foi mantida, por ser um 
elemento consolidado e importante à história do Jardim 
Botânico de Lajeado, auxiliando na setorização dos 
espaços.
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 Ao setorizar as atividades, o espaço educacional 
recebeu um local de destaque, centralizado na gleba, 
com o eixo gerando um caminho principal até ele. Os 
demais equipamentos que complementam esse setor, 
encontram-se conectados a ele, por caminhos 
perpendiculares.
 O setor de ora foi implantado ao leste da Alameda 
dos Jerivás em função de o local possuir pouca 
vegetação e desnível, facilitando a implantação de 

estufas e áreas de serviço, que demandam trânsito de 
veículos e grandes áreas planas.
 O espaço de lazer foi locado ao fundo do lote, no 
nal do eixo principal, com a intenção dos usuários 
visitarem outras partes do Jardim Botânico até chegar 
no café ou no restaurante.
 Na lateral oeste do terreno encontra-se o acesso de 
veículos, que percorre o parque do acesso principal até 
a área de lazer. 
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 Os caminhos conectores perpendiculares ao eixo 
principal seguem um padrão de distanciamento ente si e 
conectam a via de acesso de veículos às edicações 
espalhads pela gleba.
 A malha menor, 6x6m, foi denida a partir da 
estrutura utilizada nas edicações, que segue o padrão 
de comprimento do perl metálico «I».

 As edicações são todas térreas e estão espalhadas 
pelo parque conforme o seu uso.

 Os estacionamentos foram divididos ao longo 
do percurso dos veículos, conforme o setor que o 
usuário irá frequentar. No total o Jardim conta com 6 
vagas para ônibus, 55 vagas para veículos de 
passeio, 9 vagas para motos e bicicletário.
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 O uso das  pré-ex i s tênc ias  fo ram 
parcialmente modicados.
 A pré-existência maior, ao fundo da 
gleba, abrigará o espaço de exposições, 
onde o aluno ou visitante poderá conhecer 
mais sobre a história do Jardim Botânico de 
Lajeado, bem como aprender sobre a fauna e 
a ora presente no parque. Após visitar as 
exposições, o percurso segue para as trilhas 
guiadas, na área de preservação do parque 
(não abrangida por este projeto). Nessas 
trilhas é possível ver as espécies catalogadas, 
animais em seu habitat natural e ter um 
contato direto com o que é estudado no 
Centro de Educação Ambiental.
 A edicação existente menor continuará 
a abrigar espaço de estufa e plantio de 
mudas.

ÁREA TOTAL EDIFICADA: 3.287,29m²
ÁREA TOTAL DE ESTUFAS: 2.830,00m²
ÁREA TOTAL DA GLEBA: 52.800,00m²

As curvas de nível foram modicadas de 
forma a evitar grandes movimentações de 
terra, sem interferir na vegetação existente.
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A resolução do CONAMA Nº 369/2006, considera 
área verde ou parque "o espaço de domínio público 
que desempenhe função ecológica, paisagística e 
recreativa, propiciando a melhoria da qualidade 
estética, funcional e ambiental da cidade, sendo 
dotado de vegetação e espaços l ivres de 
impermeabilização".


