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Capítulo I: Introdução 

 
Paisagismo 

 

Oferecer no início destas considerações sobre Paisagismo uma definição do termo 

poderia parecer adequado. Versões anteriores deste material eram iniciadas com uma definição 

sugerida por um órgão ambientalista de atuação internacional. Todavia, suprime-se aqui uma 

definição, no objetivo de permitir que esta se forme ao longo de um prática que expanda os 

princípios elementares sintetizados nas próximas páginas. 

Apesar de o paisagismo brasileiro contar com nomes internacionalmente conhecidos, a 

prática e especialmente o ensino da atuação coerente e sustentável sobre a paisagem são ainda 

incipientes. O objetivo deste trabalho é, diante disso, oferecer um estímulo ao questionamento da 

prática habitual do paisagismo partir de uma abordagem metodológica. 

A partir de considerações de MACEDO (1992), pode-se dizer que associados a isso há 

efeitos da perda de laços entre tanto a cidade como o campo e o lugar geográfico. Estes laços 

conferiam à cidade e ao campo identidade e qualidades paisagísticas próprias, evoluídas a partir 

de características físicas –como clima e solo–, biológicas –como vegetação nativa e fauna– e 

socioculturais. Essa perda foi fruto da crença na expansão ilimitada das cidades e das áreas 

cultivadas. 

Um desses efeitos é a visão, que subsiste em muitas escolas e profissionais nelas 

formados, de que o Paisagismo é destinado apenas a um tratamento cosmético. 

Conseqüentemente, resta ao paisagismo a posição de luxo supérfluo, reservado a poucos. 

Esse tratamento cosmético –ou meramente estético– é aplicado a uma paisagem obtida a 

partir do uso do território como recurso, e não como direito inalienável da sociedade presente ou 

futura. Desta visão de uso originam-se práticas como a de eliminar vegetação nativa e aplainar o 

terreno antes de iniciar qualquer atuação sobre o mesmo. Sendo visto como um recurso, o 

território é, como tantos outros, utilizado até a exaustão para a consecução de objetivos vários, 

geralmente imediatistas. A paisagem resultante, então, tende a ser instável, pouco sustentável. 

Como resultado do intemperismo a que esta paisagem está sujeita, poderá restar no futuro um 

cenário degradado e até impróprio ao uso. 

No campo da Arquitetura e Urbanismo, a consciência da complexidade adquirida pelo 

território quando visto como paisagem –com sua dimensão social, vem forçando a superação dos 

esquemas conceituais convencionais. Tais esquemas identificam o ensino do Paisagismo com a 
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“política verde” ou com a reduzida dimensão do projeto de parques e jardins. Vê-se até mesmo a 

denominação “Projeto de Parques e Jardins” ou ainda “Jardinagem” prevalecendo como 

sinônimo de Paisagismo, em conteúdos programáticos de disciplinas e na mente de docentes e 

discentes. 

Ao planejamento de uso do solo nem sempre são oferecidas abordagens que contemplem 

seriamente o que está situado –originalmente ou não– acima da camada agricultável, com sua 

história, evolução e perspectivas futuras. Nessa posição fica o próprio ser humano e sua 

convivência com o meio, a qual ultrapassa os limites da produção. 

A agricultura é uma forma de intervenção sobre a paisagem tanto quanto a construção de 

um parque urbano ou um jardim interno. Fica patente, assim, a necessidade de oferecerem-se nas 

instituições acadêmicas os instrumentos conceituais e técnicos necessários para a operação nos 

diversos setores e nas várias escalas de atuação sobre a paisagem. Enfatiza-se esta necessidade 

nos centros de ensino agrícola. 

Dificuldades na aprendizagem do paisagismo têm se mostrado especialmente na 

formação de uma base de raciocínio espacial que resulte na habilidade do aluno em dividir, 

atribuir função e articular o espaço livre de edificação. Em segundo plano aparecem os problemas 

com a seleção de espécies vegetais para materialização das soluções propostas para os espaços. 

Em terceiro, a falta de integração de conhecimentos relativos aos aspectos físicos e biológicos do 

terreno e vegetação, como pedologia, climatologia, ecofisiologia e  fitogeografia. 

No campo prático, muitas vezes trabalha-se no âmbito do que alguns denominam 

Micropaisagismo. Uma vez que os limites entre micro e macropaisagem não são bem definidos, 

isto poderá significar projetos apresentados nas escalas de 1:100, 1:200, até 1:100, com detalhes 

apresentados em 1:25 ou 1:20i. ). Esta abordagem enfoca, inicialmente, alterações locais ou 

pontuais. Não se pode, entretanto, esquecer que a paisagem é um todo contínuo e que a adição 

destas interferências pontuais resultará em uma influência de alcance muito maior. Da mesma 

forma, deve-se perceber que os princípios gerais empregados no planejamento de pequenas 

extensões de terreno aplicam-se também a extensões maiores, guardadas as proporções e graus de 

complexidade. 

 

Paisagem 
 

Como o paisagismo tem como origem e fim a paisagem, cabem algumas considerações 

sobre este conceito. Não há a pretensão de definir –o que é limitante, nem a de fechar questão a 
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respeito, uma vez que os conceitos de paisagem são alvo de longas discussões, devidas à sua 

flexibilidade e adaptabilidade a diferentes ramos do conhecimento.  

Roberto Burle MARX diria: “Um território é formado de um número infinito de 

paisagens, parcialmente justapostas. Destacar desse conjunto certas áreas, certas ‘paisagens’, às 

quais conferimos determinado significado estético, cultural, científico ou social, e tratar essas 

áreas como unidades autônomas poderá constituir uma medida funcional correta com vistas a 

determinadas finalidades. A paisagem, entretanto, permanecerá sempre indivisa, contínua, onde 

os limites teóricos perdem sua validade.”ii  

Seria restritivo ater-se à noção de paisagem encontrada nos dicionários como aquilo que 

se abrange num lance de vista ou algo contido no campo visual do observador. Dentro desta 

idéia, contudo, há inclusão não só da porção verde do ambiente.  Restringir-se ao verde seria 

coerente apenas com uma visão mítica do ambiente, como a da paisagem ideal renascentista. 

Incluem-se, portanto, os animas, seres humanos e as conseqüências de sua presença. Exclui-se a 

concepção de beleza inerente, o que permite que o concreto manchado pela poluição, o asfalto, a 

favela e tantos elementos visualmente incômodos sejam vistos como componentes da paisagem. 

Pode-se, assim, falar de paisagem rural, urbana, industrial, tanto como de paisagem marítima, 

florestal e desértica. 

Um conceito mais abrangente traz a incorporação de propriedades não visuais, 

considerando que a paisagem está disponível à integridade do ser humano. Diz-se do auditivo, do 

olfativo, do táctil e do gustativo, mas ainda há mais: o psicológico, o emocional, o histórico e, por 

que não, o espiritual.  

Propõe-se o tratamento da paisagem como uma entidade multi-dimensional. As primeiras 

dimensões a serem enumeradas são: altura, largura e profundidade. Entretanto, a paisagem é um 

sistema em permanente transformação. Ela contém vestígios de tempos passados, mostra a ação 

presente e oferece bases para a construção do futuro. Assim, outra dimensão considerada é a do 

tempo. 

Tomando-se uma paisagem natural no estado em que se encontra, é possível, através de 

indícios vários, traçar uma provável linha de evolução histórica. Mais nitidamente ainda, pode-se 

perceber a alteração de uma paisagem em que houve a atuação do ser humano. Neste caso 

percebe-se que vestígios de tendências diversas de concepção e planejamento do ambiente, que 

mudam de tempos em tempos, podem indicar que ocorreram alterações, quais foram elas, e que 

ainda vão continuar ocorrendo. A paisagem tem sua história (que não existe sem o conceito do 

tempo). 
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A dimensão psicológica ou afetiva também existe. Experiências passadas podem fazer 

com que uma pessoa aprecie ou não certa localidade. De onde vêm as preferências por algumas 

características? Pode ser que alguém goste de determinada composição por ela lembrar o parque 

onde se divertia quando criança. Pode-se gostar de palmeiras por lembrarem cenários litorâneos 

tropicais, os quais possivelmente agradam. Gostos e preferências variam muito, sendo função do 

ideal de paisagem de cada um. 

Existe em todos um ideal de paisagem. Todos têm sua concepção do Jardim do Éden, ou 

paraíso. Todos desejam um ambiente semelhante a ele para o conforto total. Muitas vezes, usa-se 

também este ideal para emitir opinião sobre um dado lugar, por ser o parâmetro inicial ou 

arquétipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliar o arquivo mental de parâmetros, fornece base não só para melhorar a avaliação 

de trabalhos alheios, mas também para a do próprio trabalho, desde a elaboração inicial. Isso 

contribui também para que se possa compreender melhor os ideais dos futuros usuários da área 

sobre a qual haverá interferência. 

A ampliação mencionada acima é possível através da observação crítica do ambiente 

natural e do modificado pelo ser humano. Coloca-se a prática da observação como chave para o 

desenvolvimento das capacidades essenciais ao paisagista. Observar ativamente, o que se propõe, 

pode ser ver com perguntas. Por que agrada ou desagrada? Por que parece harmonioso ou não? 

O que falta? O que está em excesso? 

Nem sempre é possível verbalizar sensações. Isso não é um problema. O cérebro percebe 

o mundo em modalidades diferentes. Pode-se falar da “modalidade de ver dos artistas”, que é 

aquela que não verbaliza, não nomeia, nem atrela tudo o que é visto a um sistema de símbolos 

existente. Não é, portanto, um olhar analítico e pormenorizado; é sintético e holístico.iii 

Grande auxílio neste exercício de observação é a montagem de uma coleção de desenhos, 

fotografias ou outras formas de documentação visual de locais diversos por onde se passa ou 

mesmo vistos em algum jornal ou revista, com anotações que reflitam a percepção crítica 

(Fig.01) Diferentes cenários que podem funcionar como ideais de paisagem 
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presente. As anotações devem também tratar de características marcantes percebidas pelos 

demais sentidos, quando possível. Voltar com alguma freqüência a essas imagens e anotações 

arquivadas e comparar com a realidade ou opinião atual poderá mostrar algo sobre a evolução do 

ambiente e também sobre a evolução da capacidade perceptiva e crítica, pois certamente as 

opiniões serão diferentes daquelas de momentos anteriores. 

 

O Processo de Modificação do Ambiente 
 

Ao se falar do planejamento da interferência sobre o ambiente, contrapõe-se neste 

trabalho, desde o primeiro momento, à prática da terra arrasada. Tal prática despreza totalmente 

as características naturais ao destruir tudo o que existe sob o pretexto de limpeza da área. Até 

pouco tempo essa era a filosofia dominante, que vem, felizmente, perdendo lugar para aquela que 

prima em preservar os aspectos naturais favoráveis do ambiente. 

Para efeito de compreensão de certos conceitos, faz-se um paralelo bastante ingênuo com 

o trabalho de um cirurgião plástico e cliente. Diferentemente, entretanto, a área a ser tratada não 

tem vontade própria, estando submissa aos desejos e necessidades do proprietário, usuário e 

responsável legal. 

O cirurgião plástico tem, como objetivo final, uma nova condição estética que venha a se 

adequar às suas expectativas às do/a paciente. Entretanto, para a realização de alguma cirurgia, 

uma verificação completa do estado de saúde física e mental do/a paciente é feita em primeiro 

lugar. Os anseios estéticos e necessidades são levantados e possíveis riscos analisados, bem como 

as possibilidades reais de sucesso e as razões que levaram ao desejo de mudança. Algumas vezes o 

médico deve advertir o/a paciente de que os efeitos finais desejados aparecem gradativamente ou 

mesmo que não são possíveis e ele/a deve procurar satisfazer-se com pequenas alterações. 

Outras vezes, a mudança desejada pode não ser necessária. Há casos ainda em que a pessoa pode 

desejar algo possível mas arriscado diante de problemas de saúde, ou mesmo que esteja além de 

suas possibilidades financeiras. 

No caso presente, diz-se que o paciente é o próprio local. Há expectativas funcionais e 

estéticas para ele, mas há uma série de aspectos a serem vistos antes de se chegar ao resultado 

desejado. Tal resultado pode, por vezes, ser técnica ou economicamente inviável. Pode, ainda, 

visto pela dimensão psicológica, ser algo de difícil absorção pelo público. 

Nos dias de hoje pode parecer estranho dizer que algo é inviável. Com os recursos 

tecnológicos disponíveis, é possível fazer quase tudo em termos de alteração do ambiente. A 

pergunta é: a alteração proposta é sustentável? 
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Como as rochas no processo de formação do solo, a paisagem natural e a construída 

estão sujeitas a diversas formas de intemperismo. Entende-se intemperismo na paisagem como o 

processo que a leva, entre outras coisas, ao seu desgaste. Este intemperismo será mais intenso se 

o grau de instabilidade do ambiente modificado for alto. A instabilidade será tanto maior quanto 

maior tiver sido a pressão exercida sobre o ambiente para estabelecer a modificação. Pode-se 

dizer ainda que a instabilidade é proporcional à distância entre a realidade original do ambiente e 

o ideal do usuário para ele. 

Tratando hipoteticamente apenas do ser humano como agente de intemperismo, um 

ambiente instável poderia ser aquele que, de alguma forma, deixa de suprir as expectativas ou 

necessidades do usuário presente. Como exemplo simples, podemos cita-se um extenso gramado, 

circundado por calçadas para pedestres. A menos que um impedimento físico ou psicológico 

bastante eficiente exista, a formação de trilhas de solo exposto e compactado por pisoteio será 

inevitável se o caminho mais curto envolver passagem pelo gramado. Isto é desgaste. 

Outro exemplo pode ser a elaboração de uma praça rebuscada demais em uma 

comunidade econômica e culturalmente desfavorecida. A durabilidade desta praça poderá ser 

bastante reduzida, a menos que um processo de educação e conscientização seja desenvolvido. 

Aqui não se afirma que uma comunidade carente não mereça um trabalho de qualidade. A virtude 

real do trabalho será sua adaptabilidade aos anseios e necessidades da população usuária. 

Estas considerações mostram que o trabalho de modificação do ambiente externo para 

melhoria das condições de vida do ser humano deve ser fruto de um conhecimento que supera o 

de uma lista de belas plantas. Na verdade, o conhecimento a respeito das plantas é apenas uma 

pequena fração do todo e só será utilizado nos últimos momentos do planejamento. 

O cirurgião plástico não deve alterar as feições da pessoa até que ela perca sua identidade, 

ou remover todos os traços preexistentes para posteriormente construir novas feições. Da mesma 

forma, antes de tratar-se a terra ela deve ser conhecida e sua identidade preservada. 

 

Ciência e Arte 
 

Embora, como ciência que é, leve em consideração aspectos técnicos de domínio 

biológico, químico, físico, arquitetônico, topográfico, edáfico, climático e social, o Paisagismo é, 

sem dúvida, arte. Os princípios usados em todas as formas de expressão artística têm suas bases 

químicas, físicas, biológicas, matemáticas e psicossociológicas, mostrando a carga científica 

subjacente. Salienta-se que a cisão arte-ciência é algo recente na história da humanidade, datando 

aproximadamente do século XVIII, muito posterior ao início dos trabalhos paisagísticos. 
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Os princípios estéticos empregados no Paisagismo são de domínio e uso também das 

outras modalidades artísticas. São como noções gramaticais, aplicadas a diferentes idiomas, ou 

diferentes vocabulários. Termos que serão estudados como “harmonia” e “ritmo”, por exemplo, 

são usados com freqüência em música, do mesmo modo que “textura” e “forma” são usuais em 

pintura e escultura. É talvez por isso que há paisagistas envolvidos em diversas outras 

manifestações artísticas ou vice-versa: outros artistas dedicando-se ao paisagismo. Saber usar o 

“olhar do artista” constrói um indivíduo menos limitado a técnicas e ferramentas ou a meios de 

expressão. 

Existem limitações de ordem mecânica –prática– que influenciam em como aplicar os 

princípios a cada uma das artes. Tais limitações podem advir simplesmente dos materiais 

empregados, como tela, pincel e tintas. Assim, por exemplo, em pintura representam-se 

instantâneos de figuras tridimensionais em superfícies bidimensionais por meio de técnicas que 

diferem das usadas para dispor plantas na paisagem, que é pluri-dimensional. Isto quer dizer que, 

na pintura, representam-se altura, largura e profundidade, um ponto da dimensão tempo e apenas 

uma impressão pessoal da dimensão psicológica e cultural. Ao construir na paisagem todas estas 

outras dimensões são retratadas sem tantas limitações. 

Como regra geral, efeitos obtidos a partir do uso de textura, forma, linha, escala e cores 

irão compor o quadro sobre o qual beleza é desejada. E o que vem a ser beleza? 

Um conceito sugerido é: a existência evidente de um relacionamento harmônico das 

partes entre si, no todo e com ele. Isto leva a dizer que um elemento isolado pode não ser 

considerado belo, mas, ao ser colocado apropriadamente no conjunto, pode passar a ter um 

aspecto favorável. 

A idéia de harmonia tem íntima relação com impressões causadas pelo objeto observado. 

Impressões de calor, ilusões de ótica com distâncias e dimensões, sensações de movimento e 

mais efeitos que tornam uma composição atrativa podem ser conseguidos com o emprego de 

uma série de recursos, brevemente descritos em capítulo posterior. 

Durante a concepção da paisagem deve haver a consciência de que o resultado deverá ser 

tanto funcional como estético. 

A partir destas considerações introdutórias o esquema a seguir é proposto, visando 

oferecer alguma orientação durante as diversas fases. Trata-se de uma proposta de metodologia 

para as principais etapas do projeto de paisagismo. Embora uma certa cronologia pareça existir, 

esta é bastante tênue. O processo de planejamento não é linear e é bastante imbricado em suas 

fases. Mesmo que formalmente se esteja concentrando, por exemplo, no levantamento inicial de 

dados, a análise destes e a formulação de propostas já foi iniciada na mente do projetista. 
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Capítulo II: Estudos Preliminares 
 

Em mercados onde o Paisagismo é já uma profissão estabelecida e os serviços 

regularmente utilizados, é de praxe a apresentação do Memorial do Cliente. Este memorial 

apresenta, de forma mais ou menos resumida, os desejos do cliente para a área –ou o motivo para 

a contratação do paisagista. 

Podendo conter ou indicar fontes de parte das informações necessárias, o Memorial do 

Cliente não deve ser interpretado como restrição à criatividade e autonomia do projetista. Há um 

variável grau de liberdade que permite desde a simples inclusão de novos usos, sub-áreas ou 

equipamento a uma total alteração do programa inicial apresentadas, o que significaria trabalhar 

contra o memorial. Esta última é uma situação pouco comum e demanda grande competência 

profissional, além de amplas justificativas. 

Não sendo entregue este memorial, o paisagista deverá elaborá-lo e submetê-lo à 

apreciação do cliente antes do início dos trabalhos. 

 
Contrato de Trabalho 
 

O contrato de trabalho deve ser elaborado a partir do Memorial do Cliente e detalha os 

serviços a serem prestados, garantias, termos e responsabilidades. A hierarquia na elaboração e 

execução do projeto é estabelecida, para evitar desentendimentos com construtores, empreiteiros 

diversos e com o próprio cliente. Este pode não compreender totalmente a natureza dos serviços 

e exigir, em algum ponto, garantias ou atuações inviáveis. 

Cláusulas referentes ao cuidado com mudas (irrigação, armazenamento) e materiais uma 

vez entregues no local da obra, segurança podem ser incluídas. Forma de apresentação das 

propostas, prazos e alterações –solicitadas pelo cliente ou ocasionadas por imprevistos– são ainda 

cobertos. 

Estabelecido o contrato, dá-se início ao estudo do local. 

 

Levantamento Analítico: 
 

Neste estágio faz-se um levantamento analítico dos fatores ambientais e  humanos. Como 

resultado tem-se informações que permitirão maior acuidade em fases posteriores, como as de 

elaboração de propostas, planejamento de atividades, seleção de plantas, projetos auxiliares e 
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complementares. O nível de detalhamento das informações poderá variar em função de 

condições como dimensões da área, sua uniformidade, complexidade do projeto e grau de 

alteração planejada. A recomendação é de que seja feito um relatório técnico tão completo 

quanto possível e que este seja entregue também ao cliente no momento de apresentação do 

projeto. Isto, além de oferecer segurança ao projetista e ao cliente, aumenta a credibilidade do 

trabalho.  

São comuns nos primeiros projetos acadêmicos a coleta excessiva de dados e a coleta de 

dados irrelevantes. Tanto quanto a insuficiência de informações, este excesso pode dificultar o 

andamento inicial dos trabalhos, consumindo tempo e desviando a atenção do projetista para 

aspectos de pouca importância. Este é um problema superável com a prática, através, por 

exemplo, do exame crítico de projetos anteriores, os levantamentos que os compuseram e a 

relevância das informações coletadas inicialmente para as fases posteriores. 

Não devem ser desprezadas informações de pessoas que habitem no local ou conheçam 

bem as imediações. Elas, provavelmente, têm muito mais tempo de observação da área em 

questão, bem como impressões já estruturadas.. 

A área não deve ser apenas examinada, mas também sentida. A metáfora apropriada 

poderia ser a de um relacionamento afetivo humano: atenção, contato, proximidade, troca de 

informações e de sensações. Amplia-se, com isto, a noção do mero exercício da visão para uma 

percepção que integre todos os sentidos. Para este exercício ampliado, não se devem perder as 

oportunidades de presença na área em diferentes horários, situações de clima e em circunstâncias 

especiais de uso. 

Esta é a fase inicial: observação, que não se encerra enquanto houver a possibilidade de 

contato com a área projetada, mesmo após o término da execução. Esta observação pós-

execução fornece subsídios para as correções que se fizerem necessárias no futuro. Elaboração 

gramatical (princípios de organização de espaços e composição) e definição do vocabulário 

(espécies vegetais e outros elementos) podem ser muito facilitados se este levantamento inicial for 

devidamente realizado. Uma boa leitura das características locais pode apontar diretamente para 

as melhores e mais viáveis soluções nas fases seguintes. 

Neste primeiro momento do projeto o terreno e o usuário no estado atual e sua história 

são o centro das atenções. Com as informações colhidas pode-se gerar um texto explicativo, no 

qual o cliente leigo possa ler as informações científicas e compreendê-las, vendo sua relevância. A 

forma de tópicos pode ser usada, para facilitar a consulta posterior. Estas informações, 

adicionadas às observações anotadas e devidamente arquivadas, poderão também ser muito úteis 

no acompanhamento da evolução do projeto ao longo do tempo, sendo base para as revisões e 
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reformas futuras e servindo de referência no caso de reformulações e correção de problemas 

eventuais. 

O desenvolvimento do projeto pode ainda exigir nova coleta de informações ou re-

interpretação de dados coletados. Isto demonstra a natureza não linear do processo de 

planejamento, em que uma fase alimenta e influencia outra. 

A elaboração de uma lista ou formulário padrão de pontos para exame é algo simples, que 

pode resultar em ganho de tempo para o projetista. Um formulário não deve funcionar como 

restritivo, mas como plataforma para o início do levantamento, devendo ser, portanto, flexível. 

Uma base comum para a coleta simplifica também o armazenamento de informações em arquivo. 

Este trabalho pode ser feito em forma de banco de dados informatizado, empregando programas 

de informática específicos para este fim. (Uma sugestão de formulário de uso geral encontra-se 

no Apêndice 1).Outra ferramenta para o projetista é a documentação fotográfica. Um bom 

levantamento fotográfico será um excelente auxílio na mesa de projeto, podendo poupar tempo 

em visitas ao longo do trabalho e oferecer detalhes. 

Nas próximas páginas são sugeridos alguns pontos e questões para auxiliar na exploração 

dos tópicos. Eles não esgotam as considerações que devem ser feitas. Outros pontos relevantes a 

cada fase do projeto ou situação nova podem ser levantados. Citar as fontes de informação 

utilizadas é um imperativo. 

 

O Terreno:  
 
Clima:  
 

Dados climatológicos são úteis, mas devem ser criticamente analisados, de forma que 

deles se extraiam mais que simplesmente números. Relevantes, neste momento, são as 

conseqüências destes números para a elaboração do projeto. 

 

Insolação e Luminosidade: 

 
Além do número de horas de brilho solar da região, por estação ou mês, verifica-se a 

existência de anteparos que provoquem sombreamento, horas em que esta sombra ocorre em 

diferentes épocas do ano, qualidade e intensidade da luz. Considera-se a relação disto com 

plantas, por exemplo, heliófilas (adaptadas a pleno sol) e umbrófilas (adaptadas à sombra), de dia 

curto ou de dia longo (fotoperiodismo). 
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Averigua-se também o conforto visual do usuário, que varia se a incidência dos raios 

solares é direta, se sua reflexão é especular ou difusa. Muita luz pode gerar ofuscamento, que é 

desconfortável. Um mapeamento das áreas de sombra e sol nos principais horários ou momentos 

críticos, é um instrumento de grande valia, que deve ser elaborado. Existem ábacos (também já 

informatizados) que permitem o cálculo das projeções de sombras segundo a localização 

(latitude), posição do anteparo, estação do ano e hora do dia. 

O diagrama de sombras compõe-se de ilustrações demonstrativas do posicionamento das 

sobras sobre o terreno em diferentes horários do dia e em diferentes estações do ano (quando 

relevante). 

 

 

 

 

 

 

 
Precipitação:  

 
Pesquisam-se chuvas, orvalho, granizo, neve, sua distribuição ao longo do ano e 

periodicidade de ocorrência, no caso de fenômenos ocasionais. A ocorrência esporádica de 

tempestades com ventos fortes, por exemplo, pode danificar mais intensamente uma área do que 

todos os fenômenos habituais somados. Há problemas quanto à qualidade da água precipitada 

como acidez ou outra forma de poluição? 

 

Temperaturas:  

 
A informação sobre a temperatura média diz muito pouco, pois não expõe as variações 

sazonais e os extremos. Estas variações podem ser grandes, o que faz com que dados como 

mínimas e máximas absolutas e médias mensais sejam importantes. Eventos e sensações 

resultantes da conjunção com outros fatores como umidade, ventos, topografia –geadas, por 

exemplo– devem ser investigados.  

N 
(Fig. 02) Possível esquema de 
sombras para um galpão situado 
em algum lugar do hemisfério 
sul, às 8, 12 e 16 horas de um 
dia de inverno. 
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Temperatura relaciona-se com conforto térmico, com o tipo de atividades propostas para 

o local e aclimatação de plantas. Por exemplo: atividades físicas são prejudicadas em ambientes 

com temperaturas muito altas, assim como há limites para o bom desenvolvimento de vegetais. 

 

Umidade:  

 
Verificam-se percentuais e flutuações ao longo do ano. Novamente, o conhecimento 

apenas da média anual pode ser insuficiente pois oculta as variações, que podem ser grandes. A 

conjunção com temperatura resulta em medidas de sensação térmica e diferentes influências 

sobre a vegetação. 

 

Ventos:  

 
Levantam-se velocidades e direção predominante. Os ventos que chegam ao local trazem 

problemas ao conforto, como odores, poeira, poluição em geral, gotículas de água, sal ou baixa 

temperatura? Diante disto já é possível avaliar se as correntes devem ser desviadas ou conduzidas 

para a área. Como é sua influência sobre plantas? Podem causar ressecamento, danos a folhas 

grandes e riscos a árvores? Os ventos atuam na sensação térmica em conjunto com a temperatura 

e a umidade. 

 

 

 

 

 

Micro-clima:  

 
Sempre existe algum aspecto climático específico do local que o diferencia da região. 

Levantam-se   fatores como umidade local modificada pela vegetação, correntes frias ou ventos 

canalizados pelo relevo ou construções. Em um prédio, salas localizadas em pontos diferentes 

provavelmente diferirão, também, em conforto térmico. A exposição ao sol (mostrada num 

diagrama de sombras) em conjunção com topografia, vegetação e os demais peculiaridades locais 

pode resultar em um micro-clima diverso das condições climáticas de pontos não muito distantes. 

 

(Fig. 03) Possibilidades de atuação do vento e partículas carreadas 



EESSTTUUDDOOSS  PPAARRAA  PPRROOJJEETTOOSS  EEMM  PPAAIISSAAGGIISSMMOO 

 

 
 

17

Topografia: 
 

É importante conhecer dados gerais como a altitude e a forma de relevo em que se insere 

a área e verificar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas do terreno:  

 
Acidentes como elevações de pequeno porte, baixadas, vales e taludes podem sugerir ou 

exigir soluções originais. Precisa-se ter conhecimento de qual é ou quais são os pontos mais altos 

por perto, visando prever a necessidade ou não de pára-raios e conhecer as vistas de fora para 

dentro do terreno, o que é importante para planejar fechamentos visuais para segurança e 

privacidade. 

 

Declividade:  

 
Influencia erosão e práticas de retenção de solo, acessos ou definições sobre o uso de 

rampas e escadas. Levantamentos rápidos para áreas de menor porte podem ser feitos com o uso 

de clinômetros ou níveis de mangueira. Sendo possível, é conveniente a elaboração de uma planta 

com curvas-de-nível, cuja distância entre curvas dependerá da necessidade de precisão. 

 

(Fig. 04) Situação topográfica nas 
proximidades de  Camanducaia - MG 
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Exposição de vertentes (faces):  

 
Relaciona-se com insolação e ventos. Para cada tipo de função prevista é importante 

saber sua compatibilidade com a localização em face sul, norte ou outra. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões: 
 

 

Conhecer o espaço disponível para o trabalho é essencial. Devem haver informações 

sobre a área total do terreno, área construída, extensão de caminhos, acessos, distâncias e espaços 

disponíveis para plantio ou outras interferências. (Veja item III-2.) 

Descrições, croquis ou plantas de situação são sempre úteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solo: 

 
Faz-se um  levantamento de condições gerais, regionais e locais, verificando as indicações 

fornecidas pela vegetação existente e plantios de qualquer espécie, notadas especialmente suas 

características de desenvolvimento. Algumas plantas ocorrem espontaneamente e com freqüência 

em terrenos ácidos, outras, em solos mais férteis e outras em terras sujeitas a alagamento. Todas 

(Fig. 05) Exposição de vertentes e insolação 

(Fig. 06) Duas situações de trabalho em paisagismo residencial; com variação significativa em  dimensão 
Esquerda: Viçosa e Direita: Belo Horizonte, MG 
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elas podem ser indicações iniciais sobre o solo. O exame de perfis nas proximidades, a verificação 

da profundidade explorada por raízes e a coloração de montículos de cupins, por exemplo, 

trazem boas informações. 

 
Características físicas:  

 
São caracterizadas: textura, estrutura, permeabilidade, drenagem natural, profundidade 

efetiva e o que mais for relevante. Estes podem ter sido alterados por obras de engenharia, 

pisoteio, acúmulo de detritos ou entulho de construção. 

 
Características químicas:  

 
A análise química de rotina pode ser suficiente, especialmente para maiores extensões. 

Certos casos podem exigir mais dados e conhecimento da história daquele solo com relação a 

poluentes, metais pesados, cimento, etc. 

Características biológicas:  

 

Presença de atividade microbiológica, minhocas, histórico de ocorrência de patógenos e 

associação destes com umidade e temperaturas devem ser examinadas. 

 

Vegetação: 
 

Verificação do material existente no terreno, levantamento de espécies mais freqüentes ou 

mais expressivas e da cobertura nativa original são de grande valia no momento da seleção de 

espécies que para uso paisagístico. Permitem estudos de preservação de plantas presentes 

integráveis ao projeto, de supressão de espécimes e de introdução de espécies ecologicamente 

compatíveis. A arborização das proximidades, seu estado e comportamento devem também ser 

considerados. 

Examinando plantios ou jardins nas imediações é possível ter idéia de que espécies se 

adaptam melhor e como se desenvolvem. Isto sem mencionar as considerações, que já podem ser 

iniciadas, sobre a introdução de espécies exóticas e seu impacto nas pessoas. O que é comum? O 

que seria novo, diferente ou atrativo? 
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Estruturas: 
 

Deve ser estudada a existência e o estado de edificações aparentes: casas, edifícios, piscinas, 

quiosques, bancos, edificações subterrâneas: galerias, porões, reservatórios de água, casas de 

máquinas. 

Infra-estrutura, também estudada, inclui: fundação de edificações muros e postes; tubulação 

de água, esgoto, drenagem e gás; poços, fiação aérea e subterrânea, elétrica e telefônica; caixas de 

passagem e de gordura; fossas e outros. O escoamento pluvial das áreas impermeabilizadas, a 

presença de calhas ou a inexistência destas, podem trazer limitações consideráveis ao 

posicionamento e ao desenvolvimento de plantas. 

Verificam-se acessos, sendo caminhos já utilizados, pavimentados ou não, ruas, estradas e 

também a possível necessidade de expansão futura. Limites, ou seja, muros, cercas, grades, e 

similares são ainda estruturas relevantes. 

Os elementos acima mencionados devem ser descritos e apresentados em croquis para 

direcionamento mais preciso. É freqüente ocorrer que, no momento de implantação, ao ser 

aberta uma cova encontre-se fiação, tubulação e mais obstáculos inesperados. Estes podem 

prejudicar o posicionamento de objetos e plantas segundo o projeto, podendo comprometer o 

resultado desejado, além de oferecerem risco de acidentes. A disponibilidade de plantas e 

esquemas precisos ou um exame minucioso nesta fase podem evitar tais inconvenientes. 

 

O Entorno:  
 

Descreve-se a paisagem que circunda a porção em exame. Existem edifícios? Que ruas 

estão em volta? A região é residencial ou comercial? Como são os vizinhos? Há outras massas de 

vegetação na redondeza? Como são? Cabe, neste ponto, uma planta de situação, que pode ser em 

escala 1:400, por exemplo, ou menor, para áreas extensas. Avaliação sobre poluição sonora e 

visual bem como a determinação de suas fontes são pertinentes. 

Estudam-se também as linhas visuais:  

De dentro para fora: estando o observador no terreno, o que pode avistar? Há alguma vista 

de interesse especial a ser preservada ou alguma a ser impedida? 

De fora para dentro: de onde se vê o terreno? Quanto e o quê pode ser visto destes locais? 

Há privacidade? 

Internas: de cada ponto importante, janela, entrada ou cômodo, o que se vê dentro dos 

limites do lote? 
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Estes são dados importantes para estudo posterior do posicionamento dos volumes 

vegetais e construídos, destaques e da necessidade de obstruções visuais. Um mapeamento das 

linhas de vista principais pode ser confeccionado. 

 

Serviços Urbanos: 
 

Verifica-se a disponibilidade ou planejamento para a área de serviços como água, esgoto, 

drenagem pluvial, luz, coleta de lixo, telefone e gás encanado. Deverá ser avaliado se as 

instalações presentes são realmente as previstas em projetos ou apresentadas em esquemas 

hidráulicos, elétricos disponíveis e verificado seu estado de funcionamento. Isto evitará 

imprevistos no momento, por exemplo, de instalar sistemas de irrigação ou de iluminação. 

 

Legislação vigente: 
 

Com relação à permissão para corte de árvores existentes, pode haver diferença de 

legislação de um estado ou município para outro. Diferentes espécies podem ser protegidas 

contra corte ou pode existir a exigência de licenças especiais para este. Podem ocorrer ainda 

plantas de utilização restrita por lei, o que deve ser pesquisado.  

Os limites legais das rodovias e ferrovias estão definidos por lei, com afastamentos 

mínimos das construções e larguras já determinados. Afastamento predial no meio urbano 

também está sujeito à legislação municipal. 

Podem ocorrer dentro do terreno áreas de preservação obrigatória, como vegetação ciliar 

e vegetação de topos de elevações. Áreas de proteção ambiental têm diretrizes específicas e 

órgãos a serem consultados previamente a qualquer intervenção. Há casos em que estudos de 

impacto ambiental são necessários. 

Quanto a formas de cercamento do lote, também podem existir diretrizes regionais ou 

locais específicas, como no caso de condomínios fechados. 

 

O Usuário: 
 

Considera-se o elemento humano, antes e após a interferência, nos níveis individual e 

coletivo. Diz-se do ser humano sem ignorar que em casos especiais de parques zoológicos ou 

outras coleções animais, o usuário pode pertencer a espécie diferente da Homo sapiens. Pode-se 

causar polêmica dizendo que mesmo nestes casos o usuário, em última análise, é o ser humano e 



EESSTTUUDDOOSS  PPAARRAA  PPRROOJJEETTOOSS  EEMM  PPAAIISSAAGGIISSMMOO 

 

 
 

22

os animais são componentes da paisagem. Mesmo como componentes apenas –o que também o 

homem é– têm eles suas necessidades próprias, que jamais podem ser ignoradas pelo projetista. 

Tratando do tema Usuário no projeto paisagístico, há uma série de considerações a fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os seres humanos apresentam comportamento desenvolvido a partir da matriz biológica 

e da cultura de origem, transmitida inicialmente na célula familiar, influenciados pelo contexto 

social imediato. O arcabouço cultural do grupo usuário e seu grau de contextualização ou 

aclimatação ao ambiente considerado podem interferir em questões de planejamento do uso, 

divisão dos espaços, estilo e escolha de elementos. 

É possível a visualização de subgrupos mais homogêneos dentro de uma comunidade, 

que mostram características e necessidades particulares. Percebe-se a composição etária, a 

situação sócio-econômica e o grau de instrução como fatores que distinguem, dividem ou 

unificam estes grupos menores através dos interesses e necessidades peculiares a cada um. 

Por estas considerações quer-se estimular a observação da comunidade como um 

organismo vivo e em desenvolvimento, resultado da interação de indivíduos com características 

diversas. Pode-se considerá-la um conjunto heterogêneo de subgrupos mais ou menos 

homogêneos, que trarão um efeito cumulativo ou multiplicativo sobre a paisagem. Este 

comportamento final é virtualmente imprevisível, mas  pode apresentar tendências diante de um 

estudo atento. 

Várias perguntas podem ser feitas justificando a necessidade de compreender a 

estratificação do grupo. Há freqüência de pessoas idosas? Há freqüência de crianças? As 

atividades desenvolvidas por estas pessoas são compatíveis entre si (crianças com bicicletas 

"versus" crianças menores e idosos, por exemplo)? Um ambiente muito rebuscado, com uso de 

materiais nobres ou muito exóticos, favoreceria ao usuário sentir-se confortável e seguro? Certas 

propostas podem estimular a própria destruição, pois seus componentes estariam agindo como 

corpo estranho no organismo local. 

(Fig. 08) Examina-se o usuário enquanto indivíduo e como grupo. Foto: Ervália, MG 
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Uma região de população economicamente carente e pouco instruída pode ser um desfio, 

uma vez que exige um trabalho ao mesmo tempo de grandes qualidades técnicas e funcionais e a 

capacidade de ser assimilado pelo grupo. 

 

Capítulo III: O Programa 
 

Desenvolvido o levantamento analítico do terreno e do usuário, faz-se a interpretação dos 

dados para o conhecimento dos problemas, a busca de soluções e formulação de propostas. O 

projeto, em essência, é o conjunto de respostas à problemática levantada pelo cliente e pela área 

em si. Os problemas não são somente dificuldades e obstáculos. Tratam-se, nesta altura, de todos 

os desejos do cliente para o local em conjunção com as variáveis que se somam na composição 

das soluções. É o momento de definir como será a abordagem destas questões. Visa-se conceber 

a forma de atingir a satisfação das necessidades do cliente em compatibilidade com as 

características do terreno.  

Sustentabilidade é um alvo. Esta entendida como a propriedade de ajuste às 

peculiaridades ambientais e humanas locais, possibilitando uma evolução harmônica entre os 

diversos componentes do sistema. O dinamismo da paisagem está subentendido. 

Soluções devem partir das informações que o terreno e o cliente nos fornecem. O papel 

do paisagista é formular as propostas que buscarão fazer tudo isto se ajustar da melhor maneira 

possível. É como a procura pela peça certa num jogo de quebra-cabeças. Neste jogo é possível, 

em alguns casos, encaixar peças em posição diferente da correta, principalmente no início da 

montagem. Entretanto, os efeitos deste ato serão sentidos ao se continuar o jogo e no resultado 

final, que não será o desejado e exigirá reparos. 

Cabe ainda nesta mesma analogia a consideração de que precedentes podem ser usados 

como fontes de soluções e propostas. Seriam as peças já existentes. Entretanto, em muitos casos 

novas peças deverão ser confeccionadas para o melhor encaixe na figura. 

Há aqueles que empregam indiscriminadamente as mesmas soluções, plantas, objetos e 

combinações em qualquer situação. Estes desprezam a identidade de cada projeto, dando origem 

a composições desprovidas de personalidade e pouco criativas, além de possivelmente fora de 

contexto. 

Não é ainda o momento de detalhamento de obras, objetos ou plantas que comporão as 

áreas, embora possibilidades já possam ser vislumbradas. Estuda-se a formulação de espaços. A 
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partir dela é que são vistas as funções que a vegetação e demais elementos desempenharão, os 

volumes a serem ocupados, densidades, alturas e aspectos relacionados.  

O resultado destes estudos será o plano de massas, um esquema gráfico que demostra os 

espaços a serem ocupados. Pode constituir-se de várias pranchas, cada uma delas mostrando um 

grupo estrutural ou estrato diferente (revestimento de solo, arbustivo, arbóreo). 

Para estas respostas, consideram-se alguns critérios, a saber: 

 

Abordagem Qualitativa: 
 

Levantamento de problemas 
 

De posse das informações colhidas durante a fase analítica, pode-se passar a uma 

interpretação conjuntural que foi levantado. Embora diversos problemas já possam ter sido 

percebidos e registrados durante a fase de levantamento, neste momento confrontam-se 

informações nem sempre de relacionamento imediato. Exemplificando: poderão ser percebidos 

problemas de morte de gramados ao lado de caminhos estreitos ou pisos de placas descontínuas. 

Sua conformação pode desprezar o hábito local de caminhada em grupo ou comprimento normal 

dos passos, desestimulando o uso do caminho proposto. Outra ilustração: numa escola infantil 

podem ser encontrados elementos não apropriados, como bancos altos, pisos escorregadios e 

plantas tóxicas. 

Trata-se da apropriação do equipamento existente à pessoa ou grupo que o utiliza, 

abordando dimensões, posicionamento e outros aspectos. Assim, estudam-se, por exemplo, a 

largura dos caminhos e acessos, dimensões de bancos e barreiras visuais em função dos grupos 

freqüentes, quantitativa e qualitativamente. 

 

Formulação de Propostas 
 

Este é o momento de formalização da estrutura teórica para o desenvolvimento da área, 

em que se formulam as propostas de preservação ou modificação. Devem ser feitas perguntas ao 

cliente ou usuário(s) para que se possa obter um quadro completo da utilização existente e 

daquela pretendida, diante das possibilidades e limitações oferecidas pela área. 

É oportuno avaliar propostas para o desenvolvimento físico e psíquico do usuário. Uma 

"área verde" deve ter uma função que ultrapasse os limites do prazer estético. Deve ser um 
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ambiente que possibilite interação e integração entre pessoas e elementos naturais, pessoas e 

edificações e pessoas entre si. 

Uma forma de se trabalhar com a função educativa é avaliar as diversas possibilidades de 

exercício dos sentidos de percepção. Muito mais do que apenas a visão, pode-se favorecer o 

exercício da audição, do olfato, de tato e da gustação. Atração de pássaros e insetos, o uso do 

vento provocando sons em contato com a vegetação, o emprego de plantas aromáticas, 

colocação de espécies vegetais e elementos que possam ser tocados, a alteração e variedades no 

micro-clima e o plantio de vegetais comestíveis são algumas das possibilidades. 

É o momento, também, de se aprofundar no levantamento das pretensões do cliente, de 

acordo com seus conceitos e ideais de conforto e estética. Estes ideais são pessoais, o que quer 

dizer que, para um mesmo tipo dado de paisagem, o que é considerado necessário ou belo pode 

variar de pessoa para pessoa. O exercício da sensibilidade do projetista é necessário para que não 

ocorra imposição de padrões pessoais sem a assimilação apropriada pelo cliente. Tal 

procedimento pode levar à insatisfação, mesmo que o resultado final seja perfeito segundo a 

percepção do projetista. 

Conhecer as preferências e gostos daqueles que estarão presentes no local do projeto após 

sua implantação é essencial. Isto não quer dizer adotá-los na sua totalidade, pois a identidade 

artística e técnica do projetista deve existir. Entretanto, quando estas preferências são 

devidamente consideradas ou adaptadas, é bem mais provável que a satisfação do usuário seja 

alcançada e prolongada a vida do projeto implantado. 

Nem sempre o desejo expresso pelo usuário representa a melhor utilização do espaço em 

estudo. Cabe ao paisagista, recorrendo a profissionais de outras áreas quando necessário, levantar 

quais são os usos mais indicados para o local, respeitando as idéias do cliente e demonstrando sua 

inviabilidade, quando for o caso. 

A compatibilidade entre o uso proposto e o local deve ser rigorosamente estudada. 

Podem surgir fricções entre o uso e o local que levam ao desgaste de ambos, reduzindo sua 

duração no tempo e funcionalidade. É o que já foi discutido anteriormente como intemperismo 

da paisagem. 

Para o estudo da aptidão agrícola de solos existem variáveis como água, fertilidade, 

oxigênio, erosão, mecanização que, quantificadas e relacionadas, geram informações 

esclarecedoras sobre o melhor uso para o local. Já para o estudo da “aptidão paisagística”, ainda 

não existe um sistema que permita conclusões precisas, visto que há uma grande dose de 

subjetividade em jogo. O estudo é conduzido diante de questões como a biodiversidade e visão 

do local enquanto ecossistema e sistema sócio-geográfico. 
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Já foram propostos vários sistemas de avaliação do potencial paisagístico e riqueza cênica 

de ambientes naturais. São, em muitos casos, sistemas que se adequam a um ângulo específico de 

visão do ambiente, não podendo ser usados de forma universal. 

Conhecidas as idéias do cliente, parte-se para o estudo das diversas funções e atividades a 

serem desenvolvidas, sua localização no espaço e a compatibilidade destas entre si e com o 

ambiente. Este estudo é chamado Distribuição Espacial de Atividades. A avaliação da inter-

relação funcional das atividades também é parte deste estudo e significa verificar de que forma as 

atividades influenciam umas às outras e se são compatíveis entre si naquele espaço. 

Tratando-se de residências, devem ser estudadas a localização das áreas de repouso, lazer, 

estar social e serviços. para que o planejamento do espaço externo acompanhe a mesma 

tendência, evitando choques e interferências indesejáveis. Exemplo: locar quadras esportivas nas 

proximidades da área de repouso da casa pode trazer inconvenientes.  

O estudo das atividades dá origem a duas novas peças. Uma delas é um novo esquema 

gráfico, que contém o mapeamento do que for levantado. A outra é um relatório crítico, que 

registra as observações e conclusões. 

Da mesma forma são estudadas as necessidades de proteção, melhoria de micro-clima ou 

aumento da privacidade de ambientes específicos. Medidas mitigadoras podem ser propostas, 

conforme mencionado a seguir. 

Correntes de ar podem ser desviadas ou conduzidas para um local pouco ventilado. A 

reflexão dos raios solares quer direta, especular, quer difusa, como a partir de um muro branco, 

pode ser interceptada, se causa incômodo. A poluição sonora pode ser amenizada pela 

interposição de barreira vegetal e/ou topográfica entre a fonte emissora e o edifício, como na 

ilustração a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscinas pedem, normalmente, algum isolamento visual do entorno, especialmente no 

caso de ruas movimentadas. Impedir a visão da área de serviço, onde podem existir varais para 

Fonte emissora de som Barreira vegetal e topográfica 

Residência 

(Fig. 11) Exemplo de uso de vegetação e topografia na redução da poluição sonora 
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roupas, despejo e lixeiras, a observadores situados em ambientes de caráter social poderá ser 

apropriado. Tais observações ressaltam a importância do estudo das linhas de vista.. 

Já no caso de áreas freqüentadas por um maior número de pessoas, é importante verificar, 

além do citado acima, se é conveniente, por exemplo, a proximidade entre uma quadra esportiva 

e uma área para refeições ao ar livre. Ou ainda, se um solário para idosos pode ser alocado onde 

haja o uso de bicicletas, patins ou skates, entre outras situações que podem surgir numa praça 

pública. 

A pergunta chave neste estudo é: que tipo e magnitude de interferência ocorre entre as 

atividades? 

No estudo da alocação de atividades as condições espaciais do terreno vão informar sobre 

possibilidades em contraste com as necessidades, apontando, em alguns casos, para a busca de 

soluções alternativas. Aspectos como a viabilidade técnico-econômica, funcionalidade são 

considerados, sempre avaliando a relação custo-benefício a curto, médio e longo prazo. 

Suponha-se que o proprietário deseje implantar um campo de futebol em área declivosa. 

O que avaliar neste caso? Necessidade de alteração topográfica, volume de terra movimentada, 

disponibilidade de equipamento, recursos para a recomposição do solo e implantação do 

gramado estão do lado dos custos. Estes devem ser estudados diante dos benefícios oferecidos 

pelo campo construído. Seria esta a melhor opção para o local? Que alternativas existiriam? 

Após a distribuição das funções verifica-se a necessidade de caminhos. São eles os 

responsáveis pela articulação dos espaços e das funções planejadas. Os caminhos são 

conseqüência, e não causa, da divisão dos espaços. 

 

Abordagem Quantitativa: 
 

Quanto e quando são as perguntas a se fazer.  

Quanto existe em espaço efetivo para atuação? Da área total do lote, que porção será 

ocupada por construções, acessos e vegetação? 

Desta leitura pode-se receber respostas para fases posteriores em que se irá avaliar: as 

proporções gerais permitem o plantio de espécies de grande porte? Até onde copas e 

sombreamento podem atingir? Há espaço para a introdução de árvores com sistema radicular 

superficial? 

Quanto poderá ser gasto nas alterações? Esta pergunta normalmente não é feita 

diretamente ao cliente, mas tem a resposta como fruto de indicações várias. Em alguns casos 
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pode-se sugerir uma reserva proporcional ao valor gasto com a construção para um paisagismo 

apropriado. 

 

Quando o resultado final é desejado? Isto se relaciona com cronograma da obra. Não é 

raro o cliente desejar o paisagismo concluído na “inauguração” do local, o que pode apressar o 

andamento do projeto. O encurtamento de prazo não deve prejudicar a elaboração, diminuindo o 

contato com a área e suas peculiaridades. É bom lembrar que o preço da vegetação a ser 

adquirida aumenta com o porte e idade da muda. Cada planta cresce em uma velocidade 

diferente, sujeita a muitas variáveis. Assim, para se obter um plantio com a aparência de maduro, 

devem ser avaliados os custos disso em tempo e dinheiro. 

Quando iniciar a implantação está ligado a variáveis ambientais e econômicas, ao fluxo de 

pessoas na área e andamento da obra, no caso de projeto contratado antes ou durante a 

construção. Executar o plantio muito cedo, enquanto ainda há obras, traz risco de dano à 

vegetação. Pode ser mais conveniente aguardar a fase de acabamento, ou quando houver menor 

trânsito de trabalhadores e equipamento nas áreas a serem plantadas. 

Ainda sobre o início da implantação, ocorre um problema comum, que se refere ao 

entulho de construção que pode restar no terreno. Deve estar definido desde o início ou contrato 

se a responsabilidade pela limpeza do local será do proprietário, do construtor ou do executor do 

projeto paisagístico. Este trabalho, dependendo do porte da área e da obra realizada, pode elevar 

significativamente os custos. 

Quanto às condições climáticas há alguma recomendações. Plantio de mudas e gramado, 

por exemplo, deve ser realizado preferivelmente no início da estação chuvosa, principalmente em 

locais onde a irrigação é difícil. O plantio de certas mudas durante os meses frios pode ser pouco 

vantajoso, pois a vegetação tende a crescer mais lentamente, despendendo tempo e mão-de-obra 

em cuidados e irrigação, bem como estando mais susceptível a danos causado pelo próprio frio às 

brotações novas. 

 

Pesquisas Especiais: 
 

Algumas situações podem exigir conhecimentos de outras áreas ou profissionais. Escolas, 

hospitais, parques botânicos e zoológicos requerem conhecimentos de uma série de disciplinas 

para que o resultado final possa atender às necessidades.  

Há toda uma comunidade de profissionais que podem ser consultados em cada caso: 

médicos, fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos, botânicos, zoólogos, arquitetos, engenheiros 
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agrônomos, florestais, civis e ambientais. Estes irão trazer informações relevantes, bem como 

contribuir com pontos de vista diferentes e enriquecedores no âmbito de um mesmo projeto. O 

trabalho em equipe deve ser estimulado, uma vez que a atuação sobre a paisagem tem um caráter 

interdisciplinar. 

 

 

 

 

Capítulo IV. Condicionantes 
 

Existem elementos que podem atuar como condicionantes ou como restritivos ao 

projeto. Há outros, porém, que favorecem e até ampliam a liberdade de criação. Em alguns casos 

estas variáveis podem sugerir soluções especiais.  

 

Elementos Arquitetônicos: 
 

Estilos, tendências históricas, marcos locais e ênfases podem direcionar a composição. 

Pesquisas especiais podem ser necessárias no caso de restauração de praças ou jardins 

correspondentes a algum estilo de época, o que exigirá o levantamento de vocabulário (plantas e 

elementos), gramáticaiv (princípios de composição) e enfoques relacionados àquele estilo ou 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A necessidade de correção de problemas de equilíbrio de fachadas ou forma externa dos 

prédios pode ocorrer. Linhas verticais ou horizontais exageradas podem ser amenizados com o 

uso de vegetação de portes diferentes à frente ou por detrás do edifício, resultando num conjunto 

(Fig.12) Projetos para Jardins Zoológicos exigem, por 
exemplo, estudos de conforto, contenção e segurança, tanto 
para o animal quanto  para o ser humano,  
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de melhor aspecto. É possível existirem discrepâncias de proporção entre lote e edifício, que 

podem ser amenizadas em alguns casos. Podem existir potenciais atrações sendo ocultadas por 

vegetação super-desenvolvida. As plantas podem estar reduzindo excessivamente a iluminação, 

visão ou ventilação do ambiente. Soluções como cortinas vegetais e remoção de espécimes 

podem surgir deste estudo. 

 

Ritmos Naturais e Humanos: 
 

A fenologia pode trazer respostas interessantes, uma vez que a aparência e efeito da 

vegetação poderão variar bastante ao longo do ano. Um caso típico é o das árvores caducifólias, 

que podem ser usadas em um local para oferecer sombra no verão e permitir insolação durante o 

inverno, após a queda das folhas. Floração e frutificação são também importantes e podem 

influenciar a presença de aves, pequenos animais e insetos na área. Há aves que têm sua rota 

migratória ligada à frutificação de determinadas espécies vegetais. A atração destas aves pode ser 

um objetivo. O aspecto da área em diferentes estações do ano também será influenciado pela 

fenologia.  

As plantas podem ter variações no comportamento com relação à floração, frutificação e 

queda de folhas que, dependendo do ambiente, podem deixar de ocorrer ou apresentarem 

características diferentes. Variações na cor, tamanho e durabilidade de inflorescências para a 

mesma variedade em lugares diferentes são de ocorrência comum. Aspectos do solo podem 

também afetar estes fenômenos. 

Devido a isto, deve haver cautela na consulta a literatura com tabelas de floração, pois 

estas podem ser apropriadas a um tipo específico de condição ambiental. Conhecer a origem dos 

dados pode permitir ajuste. Conhecimentos de climatologia, fisiologia e eco-fisiologia vegetal  

oferecem indicações sobre possíveis mudanças de comportamento. 

Já os ritmos humanos referem-se aos horários regulares de atividades do usuário, como 

expediente das empresas, horário escolar, períodos letivos e tantos outros. Eles podem definir a 

necessidade ou não de iluminação, de sistema automatizado de irrigação para funcionamento 

noturno ou ainda a decisão sobre a época ou horário mais apropriados para a execução dos 

serviços.  

Há ainda outras questões. Ocorrem no local grandes aglomerações? Com que 

periodicidade? Quais são os horários de utilização mais intensa (horários de pico e eventos 

especiais)? Há ainda o caso de locais de uso por um grande número de pessoas simultânea mas 



EESSTTUUDDOOSS  PPAARRAA  PPRROOJJEETTOOSS  EEMM  PPAAIISSAAGGIISSMMOO 

 

 
 

31

não constantemente, como estádios esportivos e parques de exposição, uma realidade particular, 

embora comum. 

 

Efeitos Sensoriais: 
 

Não se trata apenas de micro-clima, mas, como já foi mencionado, desenvolve-se a 

abordagem sensorial de forma ainda mais ampla.  

Como oferecer oportunidades para o exercício dos sentidos de percepção? Há situações 

interessantes a serem abordadas quando o sentido da visão deixa de ser a única preocupação. Já 

existem, em várias partes do Brasil e do mundo, jardins para o desenvolvimento e educação de 

portadores de deficiência visual, mental ou motora. 

É possível a criação de efeitos e ilusões de ótica com a variação em cores, proporções, 

linhas, formas e posicionamentos. Linhas curvas, horizontais, cores “frias” –em princípio verde, 

azul e derivadas– e texturas finas dão maior impressão de repouso, ao passo que linhas retas, 

inclinadas ou angulosas, cores “quentes” –relativas ao fogo: do amarelo ao vermelho-violeta– e 

texturas ásperas podem conferir excitabilidade ao indivíduo neste ambiente. Isto será 

aprofundado mais adiante, mas já merece observação e planejamento. 

 

Materiais Disponíveis: 
 

Estão incluídos desde vegetação até obras de arte. Adubos e corretivos, substrato 

adequado ao plantio, cercas e limites, mobiliário são também exemplos.  

A disponibilidade destes materiais está relacionada com a existência de transporte 

apropriado, a custo aceitável. Isto pode fazer com que trazer mudas ou materiais de outros 

mercados seja uma alternativa de menor custo e que ofereça maior gama de opções. 

Com relação a plantas, muito já pode ser feito à distância, com o uso de catálogos de 

produtores, pelo correio, telefone e via Internet.  

 

Tecnologia Disponível: 
 

Em algumas situações pode ser necessário o uso de tecnologia especial para registro e 

demonstração das propostas, execução da obra e para a sua manutenção.  

Existem diversos softwares (CAD) para o trabalho de projeto, em diversos níveis de 

detalhamento e precisão. Passeios em realidade virtual pela paisagem planejada e simulação do 
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desenvolvimento de plantas são possíveis. Bibliotecas de plantas, com informações diversas estão 

disponíveis. Equipamento para levantamentos plani-altimétricos a laser e outros, auxiliados por 

satélite já podem ser usados (G.P.S.). 

Exemplo interessante é o de empresas dedicadas à construção de paisagens artificiais –

incluindo vegetação– para uso em locais onde a colocação de plantas vivas seria inviável. É um 

recurso utilizado em parques temáticos, jardins zoológicos, shopping centers e ambientes 

semelhantes. Cascatas, fontes, irrigação e iluminação  já podem ser feitos por firmas e 

profissionais especializados. 

Equipamentos para a realização de podas de gramados, árvores e arbustos, para a limpeza, 

adubação e pulverização de defensivos já existem em diversas opções. Que nível de tecnologia 

adotar está também em função da disponibilidade econômica, embora em muitos casos uma 

solução cara a princípio pode, ao longo do tempo, vir a ser a menos onerosa. 

Neste sentido, manter-se atualizado é uma necessidade do paisagista, pois, por utilizar-se 

de equipamento ou técnicas ultrapassadas, pode estar perdendo em qualidade de trabalho e 

produtividade. 

 

Manutenção: 
 

É inútil fazer um projeto detalhado e esteticamente perfeito se este, por falta de 

manutenção, será descaracterizado com o passar do tempo. Além disso, nos dias de hoje, têm-se 

exigido necessidade mínima de manutenção como uma característica para as áreas verdes públicas 

ou privadas. 

Assim sendo, nem sempre é conveniente o plantio de espécies que exijam podas 

freqüentes ou substituição após um curto ciclo de floração, como no caso de floríferas anuais. 

Precisa-se conhecer a existência mão-de-obra treinada para a execução de serviços especiais como 

poda topiária, manutenção de cercas-vivas e coberturas como Heras. O custo futuro de 

manutenção será aceitável? É possível a aquisição de espécimes para a substituição no caso de 

perda de plantas ou dano? 

Revestimentos, da mesma forma, devem ser selecionados por qualidades diversas, 

incluindo seu requerimento em limpeza e durabilidade. Soluções como o uso de cobertura morta 

(mulch) ao invés de gramados já são largamente empregadas. Tal cobertura pode ser em pedrisco, 

seixos, cascas de árvores, madeira triturada ou algum outro que a criatividade do projetista 

conceber. Materiais orgânicos em condições tropicais têm durabilidade mais curta que em climas 
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temperados. Um material já observado em cobertura de solo em jardim foi pneus de borracha 

triturados –questionável sob vários pontos de vista. 

É útil a elaboração de um pequeno manual de instruções ao cliente, contendo os cuidados 

essenciais de forma simplificada e particularidades de alguma planta que exija cuidados especiais. 

Podas, adubação, irrigação, substituição e outros, estão entre tratos a serem explicados. 

A procura por empresas que ofereçam serviços de manutenção ou de cuidados de áreas 

vegetadas tem sido grande. A empresa de execução ou o próprio responsável pelo projeto pode 

ainda oferecer como parte do contrato: vistoria ou manutenção periódica, acompanhamento de 

manutenção ou treinamento para pessoa que já ofereça esse tipo de serviço ao cliente.  

 

Capítulo V: Concepção Estética do Projeto 
 

Elementos estéticos: 
 

Tratam-se de características apresentadas por todo corpo visível. São características 

pertinentes ao objeto –inclusive às plantas– que influenciam, definem os efeitos, ou representam 

as bases para a própria elaboração da composição. Determinada planta, revestimento ou 

acessório é escolhido com base em sua forma, cor ou textura ou, ainda, todos estes 

simultaneamente. São propriedades pouco alteráveis, mas podem ganhar variedade com 

diferenças de distância do observador, iluminação, sombras e contrastes. 

 

Forma e Linha:  
 

O objetivo a ser atingido deve existir na mente ou papel, auxiliado pelo conceito de linha, 

para que se produza uma figura teste ou concepção geral do trabalho. O resultado disto é um 

estudo de volumetria e posicionamentos que pode abranger as diferentes fases do 

desenvolvimento da paisagem e, principalmente, o jogo de volumes que se espera para o local 

quando o desenvolvimento atingir seu clímax.  

O estudo das linhas sucede a divisão espacial proposta para as funções e ambientes. Em 

seguida os volumes podem ser planejados, definidos no local pelas massas de vegetação e por 

elementos construídos ou colocados. Podem-se definir os volumes que serão materializadas pelas 

plantas e elementos de portes pequeno, médio-baixo, médio, médio-alto e alto, bem como os 

formatos compostos. Como resultado disto pode-se ter o Plano de Massas 
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Diferentes tipos de linhas oferecem impressões diversas, que podem ser exploradas com a 

finalidade de conferir significado à composição. Certas sensações  podem estar relacionadas de 

forma imperceptível com o uso de linhas. 

As linhas e formas geralmente aparecem em composições com diversos dos tipos básicos 

abaixo. O efeito virá, então, pela predominância de algum deles ou pelo realce planejado para 

certo tipo na composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textura: 
 

Como em física do solo, textura tem relação com o tamanho das partículas. É um 

conceito relativo. Diz respeito às impressões causadas pelas folhas, ramos, cascas, revestimentos, 

coberturas de solo, pisos e seu posicionamento, número, densidade espacial, tamanho de 

Horizontais: 
Repouso, 
permanência, 
Fluência 

Verticais: 
Imponência, 
Respeito 

Perpendiculares: 
Estabilidade , 
Formalismo 

Inclinadas ou 
Oblíquas : 
Ousadia, 
Movimento 

Curvas ou sinuosas: 
Naturalidade, 
Movimento , 
Relaxamento 
Liberdade, 
Sensualidade 

Curvas rápidas: 
Animação , 
Confusão 

Zig-zag: 
Agitação, 
Nervsismo 

(Fig.14) Alguns tipos de linhas e impressões possíveis 

 

Arbustos de portes 
baixo a médio 

Árvores 

Gramado 

Piso 
permeável 

Edificação 

(Fig. 13) Plano de massas 
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partículas e distância do observador. A idéia de distância é importante pois a nitidez com que 

estas partes são percebidas é tanto menor quanto maior for a distância do observador. 

 

 

 

 

 

 

 

O efeito de distâncias maiores pode ser obtido, por exemplo, posicionando texturas finas 

ao fundo da composição e texturas grossas à frente. A impressão inversa obtém-se fazendo o 

contrário. 

 

As texturas finas têm ainda a propriedade de causar a impressão de descanso, pelo 

relaxamento visual que proporcionam. São recomendadas também para o destaque de algo como 

uma escultura ou mesmo outra planta de características peculiares. Texturas oferecem 

possibilidades semelhantes ao trabalho com profundidade de campo em fotografia: foco definido 

para o objeto a destacar e fundo desfocado. 

 

Cor: 
 

A cor observada em um dado objeto é, na verdade, a reflexão da luz de comprimento de 

onda não absorvido. As propriedades básicas da cor são: matiz, saturação e intensidade. 

Segundo ROBINSONv: 

• Matiz: qualidade popularmente conhecida como cor, seção do espectro cromático, isto 

é: vermelho, azul, amarelo. 

• Valor ou Tonalidade: quantidade ou luminosidade luz refletida pela superfície colorida. 

Na paisagem é afetado pela quantidade de luz disponível no ambiente. Uma fotografia 

em preto e branco omite matiz e saturação, registrando apenas os valores. 

• Saturação: grau de pureza do matiz, relativa à quantidade proporcional do pigmento ou 

radiação azul, vermelha etc. 

 

(Fig. 15) Trabalho com texturas 
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Para o trabalho de  combinação de cores, um esquema que permite combinações 

agradáveis aos olhos é justamente o espectro cromático ou o arco-íris. Cores próximas no 

espectro parecem harmônicas. Entretanto, nem todas as cores possíveis estão registradas no 

espectro visível. Neste espectro as cores estão posicionadas em função de seu comprimento de 

onda. Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul, Anil e Violeta têm, nesta ordem, comprimentos 

de onda cada vez menores. Há, porém, cores que não representam apenas um único 

comprimento de onda e, por este motivo, não aparecem neste esquema. É o caso do roxo, que 

seria composto pela mistura da luz (ou pigmento) de coloração vermelha com a azul e que se 

harmoniza com ambas. Outra observação possível é a de que o vermelho e o violeta são 

facilmente harmonizáveis e encontram-se afastados no espectro. Com esta última observação 

pode surgir a idéia de um esquema circular para o estudo da harmonia de cores. 

Para facilitar a visualização da composição de cores e propriedades das mesmas existe o 

disco cromático que pode colaborar bastante na compreensão de uma série de idéias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cores primárias (vermelho, azul e amarelo) estão posicionadas equidistantemente no 

disco e diametralmente opostas às cores secundárias que lhes são complementares 

(respectivamente verde, laranja e violeta). 

O conceito de complementaridade é muito útil no momento de se planejarem contrastes, 

pois são as cores complementares entre si que resultam no maior contraste possível quando 

justapostas. 

Quanto à noção de “cores quentes e frias”, não há muito que possa ser oferecido de 

explicações para sua ocorrência. Pode-se dizer que existe uma associação psicológica com as 

cores apresentadas por objetos que emitem calor, como brasas, fogo e o Sol. Há, de forma geral, 

impressões associadas a cada grupo. Resumidamente: 

Cores Frias 
Co

re
s Q

ue
nt

es
 

Vermelho 

Laranja Avermelhado 
Vermelho-
Violeta 

Laranja Violeta 

Amarelo-Alaranjado 

Amarelo 

Verde-
Amarelado Verde 

Violeta-azulado 

Azul 

Verde-azulado 

(Fig. 16) Esquema cromático 
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• Cores quentes (vermelho, laranja, amarelo) são visualmente mais apelativas, transmitem 

impressão de agitação e dão idéia de proximidade.  

• Cores frias (azul, verde, violeta azulado) são menos atrativas, transmitem impressão de 

repouso e afastamento. 

O efeito das cores sobre o comportamento e sobre o organismo humano já têm sido há 

algum tempo estudado pelos que se dedicam à Cromoterapia. O poder de curar problemas 

psicológicos e físicos, bem como a possibilidade de influenciar interações sociais num 

determinado meio têm sido observados através dos tempos. Com o jogo de cores em um certo 

ambiente influências vão além do prazer estético. 

 

Princípios de composição:  
 

Foco, Elemento Dominante ou Centro de Interesse: 
 

Representam um elemento ou composição de grande peso visual ou conceptual. É um 

ponto para o qual se deseja atrair a atenção do observador. 

Vários centros de interesse de peso visual semelhante quando visíveis ao mesmo tempo 

podem gerar confusão e divisão. Por isso o número de focos ou destaques observados de cada 

ponto de vista deve ser cuidadosamente planejado. Pode-se sugerir pluralidade, ocultando 

parcialmente alguns deles, ou criando centros de menor atratividade, isto é, centros de interesse 

secundários, terciários e assim por diante. 

Há ainda a possibilidade de variação da prioridade de interesse em função da iluminação, 

do trajeto proposto ao observador, ou de sua posição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 17) Uma composição inteira pode funcionar como centro de interesse primário, secundário, etc. 
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Fundo: 
 

Os destaques são conseguidos a partir da existência de um fundo diferenciado, que 

permita nítida visualização do elemento principal. A noção de fundo será melhor compreendida a 

partir da idéia de contraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraste: 
 

No início dos estudos de estética, aprende-se que os melhores aspectos de um objeto, 

podem ser enfatizados através do contraste. Contraste parte da diferença entre dois elementos. 

Por exemplo: na música notas graves e agudas, breves e longas são contrastantes, evitando 

monotonia na melodia. Claro e escuro, textura fina e grossa, formas angulosas e arredondadas 

formam três pares de possibilidades de contraste. Este princípio aplica-se também ao 

planejamento na paisagem. 

Para melhor compreensão da utilização do princípio do contraste, deve-se examinar, por 

exemplo, um certo ponto na teoria das cores. Ele diz que, para obter uma área do verde mais 

intenso deve-se adicionar algo na cor vermelha. Inversamente, para fazer um ponto vermelho 

saltar, deve-se contrastá-lo com o fundo mais verde possível (ver sub-ítem Cor). 

Desta forma, antes da introdução de elementos contrastantes entre si em um segmento de 

paisagem, deve-se entender completamente a natureza daquelas qualidades a enfatizar: cor, 

textura, linha, forma, dimensão e assim por diante. Os elementos serão planejados 

estrategicamente para ressaltar estas qualidades. Em outro caso, se o desejo é enfatizar em relação 

ao entorno certas características de alguma estrutura ou objeto a ser introduzido, deve-se 

(Fig. 18) Um fundo contrastante pode ser o 
definidor da composição 



EESSTTUUDDOOSS  PPAARRAA  PPRROOJJEETTOOSS  EEMM  PPAAIISSAAGGIISSMMOO 

 

 
 

39

procurar na paisagem pelas situações que fornecerão o contraste desejado. Estas podem ser 

topografia, cobertura vegetal existente, entre outras. 

 

 

Um segundo princípio no uso do contraste, é o de que um dos elementos deve exercer 

dominância sobre o outro. Um é o destaque e o outro, o fundo. De outra forma, com dois 

elementos de igual peso, criam-se tensões visuais que enfraquecem ou destroem, mais do que 

acentuam, o impacto positivo de uma experiência visual. Um elemento deve ser, portanto, 

planejado como destaque ou como componente de fundo. Esta idéia se aplica tanto a um 

elemento dentro de uma composição como a um conjunto em relação a outro. 

 

Proporção: 
 

A Proporção ou relação entre tamanhos pode afetar o equilíbrio. Quando plantas tornam-

se grandes demais para a casa, vê-se um efeito paisagístico quase sempre indesejável de confusão, 

ou de que a construção está perdida em meio à vegetação. Em se tratando de um elemento único, 

como uma árvore, a impressão pode ser a de uma construção menor do que realmente é. 

Ilusões provocadas por gradação em dimensões são possíveis. O princípio relaciona-se 

com noções de perspectiva e ponto-de-fuga”. Estas noções podem ser ilustradas com a visão de 

uma estrada retilínea e longa. Dependendo da topografia pode surgir um ponto ao longe em que 

as margens da estrada pareçam se encontrar. Acompanhando uma vegetação uniforme que exista 

ao longo destas margens, a impressão é a de que estas plantas vão se tornando cada vez menores 

e sua visualização cada vez menos nítida, com a perda de nitidez.  

 

(Fig. 19) Contrastes maiores ou menores entre formas, portes, cores etc. é que produzem o efeito da composição 
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(Fig. 20) O alinhamento de elementos de mesmo porte gera impressão de redução de tamanho com a distância 

 

Esta impressão pode ser simulada ao posicionarem-se plantas de tamanhos 

gradativamente menores à medida que, no espaço, haja um afastamento da posição esperada para 

observador. Obtém-se assim a ilusão de distâncias maiores. Fazendo o inverso, isto é, se partindo 

dos tamanhos menores para os maiores, o efeito será o de distâncias menores para o observador 

. 

Equilíbrio: 
 

Uma composição aparentemente instável ou desequilibrada certamente incomodará a 

qualquer observador. Equilíbrio é, portanto, essencial para o bom projeto. Ele é responsável pela 

sensação de estabilidade oferecida por uma composição presente no campo visual. 

Toma-se como base uma linha vertical central ao campo a ser trabalhado, que funcionará 

como eixo. Podem ser também estudadas a linha horizontal que divida o campo em metades 

iguais ou linhas radiais que repartam o campo em setores, entretanto, não são planos tão 

importantes para a composição paisagística no nível simplificado desta abordagem. Os eixos 

horizontais e radiais podem ser utilizados em composições formais de mosaicos e par terre, 

comuns em jardins formais franceses especialmente. 

Existem dois tipos essenciais de equilíbrio: 

 

Equilíbrio Simétrico ou Estático:  
 

É aquele resultante da disposição em torno de um eixo vertical ou longitudinal de simetria 

na composição. É como se um lado do eixo representasse a imagem especular do outro lado. 

Invertendo os componentes em relação ao eixo, a composição resultante seria idêntica à primeira. 

É como o equilíbrio de uma balança de pratos com elementos iguais e em mesmo número de 

cada lado.  
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Esta forma de equilíbrio  parece  o instintivo do ser humano, talvez pelo fato de seu 

próprio corpo e a maior parte dos demais seres vivos serem dotados de simetria bilateral. O 

exemplo mais simples é o do posicionamento de um vaso ou enfeite sobre uma mesa: 

habitualmente procura-se o centro para posicioná-lo.  

O chamado Jardim Formal, exemplificado pelo jardim renascentista italiano e pelo estilo 

francês, é marcado pela rigidez de formas, traçado geométrico e simetria. Funciona como um 

grande quadro que, embora dotado de componentes móveis, deveria permanecer imutável através 

dos tempos. Esta tendência permanece em uso em diversos locais pelo mundo e pode ser vista 

nas praças e residências em cidades do interior ou em grandes centros urbanos. Deve-se 

considerar, todavia, que a manutenção de uma área ajardinada sob equilíbrio simétrico exige 

muito mais atenção a detalhes. O crescimento das plantas correspondentes situadas em cada lado 

da composição deve ser controlado por podas para que mantenham a mesma forma. A poda para 

a obtenção de formas definidas recebe o nome de topiária. 

  

  

Equilíbrio Assimétrico ou Dinâmico: 
Neste, o eixo de simetria não é tão nitidamente perceptível. Voltando à analogia da 

balança de pratos, é como equilibrá-la usando de um lado um objeto e do outro uma série de 

objetos diferentes cujo somatório de pesos seja igual ao do primeiro.  

 

eixo de simetria 
(Fig. 21) Equilíbrio simétrico 

 

(Fig. 22) A poda topiária produz formas definidas 
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É considerado um equilíbrio mais natural e artístico, que demanda mais cuidado no 

planejamento e execução, mas pode ser de manutenção menos trabalhosa. 

Novamente vale lembrar que a interação entre princípios: cor, dimensões, texturas, 

formas, etc. entra em jogo para a busca do equilíbrio. O peso, neste contexto, é a atratividade 

visual dos elementos e composições. 

 

Proporção áurea, número de ouro ou relação harmônica:  
 

Dentro da idéia de se dividir um espaço em partes não iguais e proporcionalmente 

equilibradas, existe um princípio descoberto e largamente empregado por artistas há vários 

séculos. É uma proporção entre partes que parece ser a mais harmônica possível ao ser humano. 

Esta proporção encontra-se presente no corpo humano e na estrutura de muitos seres vivos. Foi 

esta a relação adotada na padronização de tamanhos de papéis no que se conhece como 

“retângulo harmônico” (ou formatos A0, A1, A2, A3, etc.). 

Numericamente isto pode ser traduzido como algo próximo de: 

 A relação entre os lados de um retângulo de:  (1+♦5):2 

 O fator multiplicativo de: 1,414285714286... (dízima não periódica) 

 ou  0,70707070707... (dízima periódica)  

Estes números – que podem ser aproximados à fração de 1/3 – podem então ser usados 

para dividir espaços, para posicionar elementos, criar efeitos de equilíbrio e ainda outros. Uma 

das possíveis derivações é: subtraindo-se de um retângulo harmônico um quadrado de dimensões 

iguais ao menor lado, restará um novo retângulo harmônico. Isto permite a composição de 

fachadas e mosaicos geométricos com retângulos de mesma proporção sobrepostos. 

 

 

 

(Fig. 23 ) Equilíbrio Assimétrico 

 



EESSTTUUDDOOSS  PPAARRAA  PPRROOJJEETTOOSS  EEMM  PPAAIISSAAGGIISSMMOO 

 

 
 

43

 

 

       

 

 
 
 
Harmonia: 

 

Diz respeito à base sobre a qual a composição ocorre ou se distribui no espaço, para a 

qual existem os seguintes recursos:  

 

Repetição:  
 

Um mesmo elemento aparecendo em diferentes locais, seja objeto, planta, cor,  

textura forma ou outro. É um poderoso auxiliar na construção da unidade da composição. Pode 

contribuir para que porções diferentes de um ambiente sejam percebidas como partes do mesmo 

todo. 

 

 

 

 

 

10,000 m 

7,707 m   2,293 m 

(Fig. 24) Exemplo simples de aplicação de proporção áurea 

(Fig. 25) Uso da repetição 
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Ritmo:  

Repetição cíclica de um mesmo elemento ou composição de espaço em espaço; 

 

 

 

Seqüência  

 
É a mudança gradativa, por exemplo:  

• de pequeno porte para grande porte,  

• de coloração intensa para coloração suave,  

• do vermelho vivo ao amarelo, passando pelo alaranjado,  

• de textura fina para grossa passando pela média,  

Pode ser também no sentido oposto (i.é., do amarelo ao vermelho, do grande ao 

pequeno, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Variedade, Originalidade, Restrição:  

 

(Fig. 26) Uso de ritmo simples, através da manutenção do mesmo espaço entre elementos 

 

(Fig. 27) Uso de ritmo, através da repetição de grupo 

 

(Fig. 28) Seqüência com portes e formas 
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Usa-se a variedade para criar interesse e para auxiliar movimento e destaque. Variedade 

evita monotonia, mas quando exagerada pode tornar-se confusão.  

Originalidade é usada para produzir novos efeitos com elementos ainda não empregados 

dentro do local, sejam eles plantas ou outros.  

Quando aplicada apropriadamente a restrição, que é o uso limitado de um elemento 

significativo, evita-se a aglomeração e desconexão entre partes.  

Procura-se empregar a dosagem correta destes aspectos, não temendo a repetição, a qual 

pode ser muito importante no processo de conseguir a unidade da composição. É preferível uma 

composição simples com poucos elementos seguramente posicionados a uma feita com excessos, 

numa tentativa de impressionar pela quantidade ou variedade. 

 

 

 

 

 

 

 

Composições de destaque, efeitos de repouso ou agitação, ilusões com distâncias podem, 

então, ser obtidas pelo uso das cores, texturas, linhas e demais princípios. Eles atuarão, como já 

foi dito, de forma a intensificar o efeito uns dos outros, mais do que simplesmente pela soma dos 

mesmos. O resultado final desejado é UNIDADE, ou seja, a sensação de que todas os elementos 

pertencem ao mesmo conjunto. 

Em obras de alguns paisagistas, arquitetos, engenheiros e artistas de vários ramos podem 

ser encontradas exceções a estes princípios expostos. Consideremos, contudo, que elas foram 

propostas por projetistas trabalhando não em ignorância dos princípios, mas em completo 

conhecimento de sua veracidade. “Trabalhos de destaque são produzidos apenas por projetistas que, com 

profundo conhecimento dos princípios atemporais de planejamento, podem usar da exceção inspirada com as mãos 

seguras.”(SIMONDS)vi 

 

Ao final do estudo dos efeitos desejados é que selecionam-se, dentro da disponibilidade, 

as espécies de plantas e os demais componentes que oferecerão estas características escolhidas 

para a composição. 

(Fig. 29) Restrição no uso de um elemento pode valorizá-lo 
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Capítulo VI: Elementos do Projeto 
 

São os elementos que efetivamente comporão a alteração paisagística do local. 

Constituem-se na materialização das soluções e propostas levantadas a partir dos problemas 

analisados nas fases anteriores e o emprego dos princípios estéticos. Entre estes  podem existir: 

 

Pisos: 
Normalmente a escolha do revestimento de piso pode caber ao arquiteto, decorador ou 

ao paisagista. As opções variam entre: concretar, revestir com pedras, cerâmica, madeira e muitos 

outros. Os padrões também são diversos. Materiais como a popular pedra portuguesa são de 

custo relativamente baixo e oferecem grande versatilidade para composições.  

A tecnologia de pisos anti-derrapantes, pisos específicos para corrida, caminhada e 

esportes já é vasta. Opções estéticas como concreto texturizado e tintas para concreto também 

são abundantes. Catálogos de fornecedores devem ser consultados. 

 

 

Modelagem do Terreno: 
 

Como serão trabalhadas as diferenças de nível no local? Preservar, sistematizar, amenizar 

ou criar um relevo mais movimentado são opções. Muros de arrimo são necessários? Como 

resolver diferenças de nível acentuadas? Em função dos acessos e vistas, como fica a topografia?  

Os relevos acidentados, apesar de exigirem mais cuidados com relação a erosão, oferecem 

oportunidades para obras criativas e com diferentes possibilidades de ângulos de visão. 

Há algum tempo, as propostas de se aproveitarem os aspectos do micro-relevo existente 

têm substituído as de regularização prévia total. 

 

Obstruções Visuais: 
 

Podem ser empregadas cercas vivas ou muros. Com que densidade, largura e altura? 

Quem deve ter a vista livre ou impedida? Onde o observador se localiza? 

A distância entre o observador e anteparo interfere no ângulo explorado. Este princípio 

permite planejar locais de onde se tenham vistas razoavelmente amplas e, ao mesmo tempo, 

privacidade. 
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Infra-estrutura a acrescentar: 
 

É necessário um projeto de irrigação e drenagem, extensão de rede elétrica, hidráulica ou 

de algum outro?  

Um projeto hidráulico ou elétrico original deficiente ou não cumprido em sua totalidade 

pode gerar dificuldades futuras em manutenção. Estas estruturas relacionam-se com preparo para 

manutenção do projeto implantado e viabilização de uso de água circulante ou corrente, 

iluminação e outros. 

 

Estruturas a construir: 
 

Canteiros elevados? Bordaduras em alvenaria? Muros, biombos, pergolados e espelhos 

d’água costumam requerer detalhamento e orientação especial na construção. 

 

Vegetação: 
 

Agora é o momento de determinar espécies que comporão o trabalho. Havendo definido 

os espaços, caminhos e os efeitos estéticos desejados passa-se a selecionar, dentro da 

disponibilidade, as espécies que se ajustam aos efeitos planejados e locá-las. O fator econômico 

também entra nesta seleção, bem como a adaptabilidade da planta à região de plantio e a 

especificidades do usuário. 

Qual é o conceito de planta ornamental? Seria “planta encontrada em viveiros ou 

floriculturas”?  

Plantas de diversos tipos e origens podem assumir a função de ornamentais quando assim 

desejado. Uma planta que solitária não tem bom aspecto pode ter melhor valor estético em um 

grupo. Isto lhe confere a classificação de ornamental, anteriormente não atribuída. 

(Fig. 30) A proximidade do observador em relação ao anteparo altera o ângulo visual disponível 
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Usar plantas exóticas, nativas ou ambas? Isto fica em função da adaptabilidade de cada 

tipo, da proposta de integração com o ecossistema local e outros. Atualmente há correntes de 

trabalho que defendem o uso de plantas nativas somente e outras, o uso misto. 

Como fica o planejamento de floração? Cabe e Estudar a fenologia das espécies para o 

local e elaborar calendário, quando possível. 

Em alguns casos o cliente ou proprietário já manifestou na primeira fase dos estudos 

algumas preferências por plantas. Estas devem agora ser analisadas segundo a coerência com o 

plano de efeitos e condições ambientais. Caso seu uso seja inviável pode-se já dispor de 

justificativas. 

 

Mobiliário: 
 

O que colocar na área para completar ou ampliar suas possibilidades de uso: play- ground, 

bancos e mesas? Sua localização deve ser definida em planta e detalhamento a respeito de suas 

características deve ser fornecido no memorial.  

 

Iluminação: 
 

Pode exigir projeto especial por profissional ou firma especializada em luminotécnica. É 

definida a partir dos efeitos desejados. Iluminação artificial pode ser ainda utilizada para 

suplementar a quantidade mínima de luz para sobrevivência de plantas em locais escuros, o que 

incute maiores custos em energia elétrica. 

Centros de interesse podem ser destacados por luz frontal com foco definido, de forma 

difusa e indireta com fontes situadas dentro da composição, ou ainda pelo destaque da silhueta 

com o uso da iluminação provinda de trás do conjunto. Passagens, horários e tipo de uso do 

local, como a segurança necessária,  influenciam ainda o projeto de iluminação. 

Um cuidado a mais deve ser tomado no caso de plantas sensíveis ao fotoperíodo, que 

podem ter sua floração afetada pela iluminação artificial. 

 

Sinalização: 
 

Excetuando-se normalmente residências unifamiliares, pode ser necessário o uso de sinais 

para orientação ou motivando a preservação do local e seus componentes. Esta comunicação 

exige um estudo cuidadoso no que se refere a mensagens veiculadas.  
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Palavras como “proibido”, “não faça...”, “não é permitido...” e outras do gênero podem 

soar autoritárias, estimulando a atitude que se deseja evitar. Um exemplo clássico de aviso inócuo 

para a maioria dos parques no Brasil é: “Não pise na grama”. Ao contrário, indicações positivas 

de outras ações e a adição de informações podem funcionar.  

 

Obras de Arte e Elementos Decorativos: 
 

Sua inclusão pode ou não ocorrer, e, no caso de obras de escultura ou outras, pode 

requerer a contratação de artista se a aquisição de obra pronta não for possível. Vasos de 

cerâmica de tamanhos variados, troncos de árvores, dormentes, treliças, cestos, rodas d’água, 

carros de boi, rodas de carroças, arados antigos e tantos objetos foram e têm sido usados em 

jardins como elementos decorativos. Outros ainda podem ser empregados e criados para este 

fim. 

As obras de arte devem ser escolhidas em harmonia com o estilo geral dominante no 

projeto. Um esguicho em forma de anjo barroco em um jardim de tendência sino-japonesa estaria 

mal empregado, para citar um exemplo extremo. Em alguns locais têm sido usadas estátuas de 

gnomos, animais, cogumelos, carrancas de madeira e imagens religiosas: questão de gosto? 

Neste momento, a interação com decoradores, arquitetos, artistas plásticos e o próprio 

cliente é novamente necessária. 

 

Capítulo VII: Produtos Finais 
 

Para a exposição das soluções propostas ao cliente devem existir recursos visuais e 

explicativos que mostrem claramente: o proposto na concepção global do projeto, todos os 

elementos nele contidos, procedimentos e etapas de execução. Também como esquema de 

implantação estes registros são necessários, e mais ainda no caso de o projetista não ser o 

responsável pela execução. 

Em caráter excepcional, é possível o trabalho de execução direta da idéia, ou seja, 

implantação do paisagismo sem a execução de um desenho prévio. Há exemplos de obras de 

Roberto Burle Marx e outros executadas desta forma. Todavia, esta forma de trabalho exige 

experiência e percepção grandes o suficiente para evitarem-se erros técnicos e más soluções 

estéticas. 
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O material será composto de varias peças, sendo que algumas delas podem ser 

consideradas opcionais de acordo com tipo de projeto e cliente. Isto quer dizer que um projeto 

para residência unifamiliar pode demandar menos peças e detalhamento do que outro destinado a 

processo de licitação ou concorrência para órgãos públicos ou empresas. No caso de concursos 

de projetos, normalmente há normas para apresentação, que podem regular desde material a 

número de peças a serem submetidas. 

Uma forma de apresentação comum para o projeto é aquela feita em papel vegetal, com 

desenho à tinta. Pode-se apresentar usando ou não cores e com vista superior (planta), elevação 

ou vista frontal, lateral e detalhes, quando necessário. 

O anteprojeto, no entanto, pode ser apresentado em perspectiva e utilizando materiais e 

papéis dos mais variados. Isto dependerá da habilidade do desenhista, que pode ser o próprio 

paisagista ou outra pessoa contratada para fazê-lo. Aquarela, guache, carvão ou giz de cera sobre 

papel, óleo ou acrílico sobre tela ou papel já foram utilizados por paisagistas para apresentar 

trabalhos de qualidade. 

A boa apresentação não é a garantia de um bom resultado, mas é importante para dar ao 

cliente ciência do que está sendo planejado. O objetivo é clareza. 

A escolha da forma de representação e escala de trabalho será fruto de várias 

considerações. Definições prévias, a necessidade de detalhamento, as dimensões do terreno, as 

dimensões do papel (no caso da necessidade de seguirem-se os formatos padronizados) e da 

forma como o projeto será exposto, como em murais, painéis, ou pranchas individualizadas são 

alguns dos pontos. 

Sobre forma de representação ou registro das plantas, existem alguns símbolos já 

utilizados de forma quase universal. É necessário, no entanto que dentro de um mesmo projeto 

um padrão seja seguido. Uma só linguagem simbólica deve ser empregada para que sejam 

evitadas interpretações dúbias. Existem também gabaritos com formas gerais de plantas que 

podem ser utilizados. (No Apêndice 2 são apresentadas algumas possibilidades de representação) 

Até mesmo figuras geométricas podem ser usadas para a representação de plantas, desde 

que a escala seja obedecida. Isto quer dizer que se um certo arbusto está sendo representado por 

um círculo, e seu diâmetro em estado é de 2 metros, em escala 1:100 ele deverá ser representado 

por um círculo com o diâmetro de 2 centímetros. 

 

Não é demais repetir sobre a importância do registro em escala correta das plantas e 

objetos no papel. Erros como a superpopulação vegetal, cálculo insuficiente do número de 

mudas para um dado conjunto ou posicionamento indevido de mobiliário e equipamento são 
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comuns. Poderiam facilmente ser evitados se sua colocação fosse anteriormente testada de forma 

correta no desenho. O resultado destes cálculos de dimensões e quantidades afetará o orçamento 

da obra. 

É corrente o uso de computação gráfica na apresentação de projetos. Isto facilita a 

padronização das formas de representação e o trabalho de registro em escala. Alguns programas 

contêm catálogo de espécies e objetos, trazendo simbologia específica para cada planta ou 

fotografias que podem ser coladas sobre o desenho ou fotografia base, conferindo uma aparência 

bastante real ao que se planeja.  

Softwares  bastante completos foram e continuam sendo desenvolvidos. Alguns destes 

possibilitam simulação do crescimento das plantas e da evolução do aspecto geral daquele 

segmento de paisagem ao longo do tempo, bem como passeios em realidade virtual pela área 

projetada em diferentes estações do ano. Uma advertência cabe quanto à origem destes 

programas: eles podem oferecer possibilidades limitadas de adaptação às condições tropicais, bem 

como biblioteca com plantas pouco comuns, desconhecidas ou não adaptadas. 

Cópias de todos os produtos devem ser arquivadas pelo projetista. Além de servirem para 

referência futura, comporão o portfólio profissional do paisagista –peça às vezes decisiva na 

seleção do projetista pelo cliente.  

 

Estudo Preliminar:  
 

Consiste do levantamento analítico do espaço físico em seu estado inicial e propostas de 

solução em linhas teóricas básicas para estudos de viabilidade e tendências a serem seguidas. 

Contém Plano de Massas (distribuição geral das massas de vegetação existente), diagrama de 

sombras e outros (capítulos: Estudos Preliminares, O Programa e Condicionantes  segundo esta 

proposta metodológica). 

 

Anteprojeto: 
 

É a apresentação das soluções propostas. Expõe a distribuição de funções e atividades 

(quando relevante), as áreas de intervenção indicando os elementos naturais ou edificados e 

outras observações. A vegetação deve ser representada em seu estado adulto. Pode-se, quando 

desejado, fazer mais desenhos que retratem os períodos intermediários de crescimento. 

A forma usual é a de desenhos em vista superior e, quando necessários, cortes e elevações 

em escalas adequadas à clareza que se espera. Deve conter ou vir acompanhado de legenda 
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explicativa onde constem o código (letras ou números) usado para os elementos apresentados no 

desenho, o nome botânico e nome comum das espécies vegetais, bem como registro dos objetos 

decorativos. 

Segue um exemplo simplificado: 

A tabela contém dados sobre a vegetação segundo a numeração que cada espécie recebe 

no desenho.  

 

Número Nome Botânico Nome Comum Observações 

1 Plumbago capensis Bela-Emília Arbusto médio, flores azuis 

2 Gardenia jasminoides Jasmim-do-Cabo Arbusto médio, flores brancas 

3 Durantha repens ‘aurea’ Pingo-de-Ouro Arbusto médio, verde-amarelado 

4 Axonopus sp Grama-São 

Carlos 

Grama 

5 Durantha repens Duranta Arbusto alto, flores azuis, fruto 

amarelo e tóxico 

A  Piso em granito Não polido, em placas octogonais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É normalmente o componente mais visualmente apelativo da apresentação, podendo 

variar na forma. 

(FIG. 31) ANTEPROJETO COM SIMBOLOGIA SIMPLIFICAD 
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(Fig. 32) Projeto de Chandler e Associados, em Landscape Architecture, 07/97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutido e aprovado o ante-projeto pelo cliente, passa-se ao detalhamento da execução. 

 

Projeto de Pré-Execução: 
 

Este fornece subsídios para a elaboração dos projetos arquitetônicos, de engenharia e de 

infra-estrutura (irrigação, drenagem, iluminação e outros). Resulta de um exame minucioso das 

instalações e infra-estrutura existentes. 

 

Projeto Executivo: 
 

É desenvolvido a partir da aprovação das etapas anteriores e entra então, no nível 

máximo de detalhamento, contendo: 

Recomposição Topográfica,  
• expondo o novo modelado proposto para o terreno (apresentando cotas, cortes e aterros); 

Locação Plani-altimétrica dos Pisos 
• pode vir associada ao item anterior; 

Edificações, Equipamentos e Mobiliário,  
• com muros de arrimo, taipas ou outras formas de contenção, canteiros elevados, cascatas, 

fontes, obras de arte, bancos e mesas detalhados e/ou locados; 
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Esquema de Plantio: 
•  utilizando linhas de cota e referenciais mostra: 

§ o posicionamento de plantas, localização e definição das covas para as plantas de maior 

porte; 

§  medidas e referenciais para composição do desenho proposto; 

§ densidade de plantio e espaçamento; 

§  distribuição de objetos como rochas, troncos, cobertura morta ou o que  mais constar 

na proposta; 

§ número de mudas empregadas em cada maciço; 

Deve acompanhá-lo uma legenda em forma de tabela com as informações mais 

importantes: 

 

 

No. Nome Botânico Nome Comum Observações 

1 Plumbago capensis Bela-Emília 30 cm entre mudas,  cova  

2 Gardenia jasminoides Jasmim-do-Cabo 40 cm entre mudas 

3 Durantha repens ‘aurea’ Pingo-de-Ouro 25 cm entre mudas 

5 Durantha repens Duranta 100 cm entre plantas 

A  Piso em granito  

(Legenda para o esquema a seguir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EESSTTUUDDOOSS  PPAARRAA  PPRROOJJEETTOOSS  EEMM  PPAAIISSAAGGIISSMMOO 

 

 
 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 35)Esquema de Plantio 

 

Divulgação e Promoção: 
 

No caso de obras públicas deve-se visar a apropriação do ambiente pelo usuário. Esta 

apropriação conduz à valorização e à preservação. Para este fim podem ser elaborados  

explicativos como exposições, placas, folhetos e outros, numa campanha de educação e 

conscientização. 

 

Memorial Descritivo: 
 

O memorial descritivo dará as diretrizes da execução do projeto, explicando como cada 

elemento deve ser executado, adquirido ou plantado. Pressupõe-se , como no Esquema de 

Plantio, que o executor não será o mesmo projetista, fornecendo o detalhamento necessário para 

a execução por parte de alguém que desconheça o projeto. 

 

Relatórios Justificativos: 
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É um texto que acompanha o memorial descritivo e no qual são expostas as justificativas 

para ações importantes na implantação do projeto, com atenção àquelas de resultados mais 

drásticos:  remoção de árvores, alteração em monumentos ou elementos arquitetônicos. Pode ser 

baseado nos itens: Estudos Preliminares, O Programa, Condicionantes e Concepção Estética. 

 

Plano de Trabalho ou Cronograma Físico-Financeiro: 
 

Independentemente do porte da obra, um Plano de Trabalho deve existir. Este plano 

deve conter uma previsão de prazo para a execução e considerar todas as operações a serem 

executadas, organizadas numa seqüência lógica e que leve em consideração as peculiaridades 

locais e disponibilidade de recursos. O ponto final deste plano é a entrega da obra finalizada. 

O Cronograma Físico-Financeiro será especialmente importante para obras onde maior 

aporte de recursos for exigido ou quando a implantação estender-se por um período de tempo 

longo. Demostrará a necessidade de injeção dos recursos prevista para cada fase da obra. 

O tempo requerido para a execução –parte física e primeira a ser estabelecida do 

cronograma, é calculado com base em uma equipe formada pelos profissionais necessários: 

jardineiros, pedreiros, carpinteiros, auxiliares e outros. Uma dificuldade neste ponto é o 

levantamento de índices técnicos, os quais usualmente têm sido estimados pelo executor, 

conforme suas próprias observações práticas. 

Os custos das operações são, então, distribuídos, adicionados os eventuais (10%) e a 

administração (20% ou conforme contrato). Após esta distribuição calcula-se a previsão de 

faturamento mensal. 

O resultado geral é registrado em quadro expositivo. 

 

Orçamento: 
 

As alterações estruturais, serviços de irrigação e drenagem, arquitetura, vegetação, 

materiais de construção, mão-de-obra e acompanhamento de execução devem ter seu custo 

exposto tão detalhadamente quanto possível. Os custos indiretos envolvidos devem também ser 

previstos. Estes traduzem-se em encargos diversos, tais como os sociais, trabalhistas, financeiros, 

seguros, impostos, taxas e administração. 

É comum os valores individualizados de plantas não serem fornecidos, mas devem ser 

cuidadosamente controlados pelo projetista e pelo executor. O trabalho com planilhas 

informatizadas traz boas possibilidades de controle. 
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Margem de segurança deve ser incluída e normalmente fica próxima a 10% do valor do 

orçamento. Cobre eventualidades, mas alguns casos podem exigir maiores gastos, que devem ser 

discutidos anteriormente com o cliente. Um exemplo de imprevisto comum é encontrar-se 

maciço rochoso sub-superficial que aumente despesas de escavação ou exija alteração do projeto 

a qual deve ser discutida se for substancial. 

 

Honorários do Projetista: 
 

Antes do desenvolvimento do projeto em sua totalidade apresenta-se ao cliente uma 

previsão de custos, com o valor dos honorários do projetista incluído ou à parte. Este valor pode 

ser determinado por cálculo de área trabalhada, horas de serviço previstas ou porcentagem de 

administração sobre o valor dos materiais e serviços empregados. O valor cobrado por unidade 

de área variará em função do mercado. Pode-se ainda cobrar separadamente a direção, o 

acompanhamento da execução da obra e aquisição dos materiais (administração), visita técnica e 

quilometragem rodada até o local do projeto. 

O valor do projeto em si, como obra de arte e fruto de estudos técnicos que é, deve ser 

fornecido logo no início do contrato. O GEAPSP vii apresenta as sugestões a seguir para o cálculo 

dos honorários:  

• Estimativa do número de pranchas de desenho, avaliada a sua complexidade; 

• Avaliação preliminar do custo da obra e cobrança de honorário em função de 

percentual, como é feito em obras de engenharia civil (15 a 20% para obras pequenas, 

10% para obras de porte médio e 8% para obras maiores, como parques, acima de 

5.000 m2 ); 

• Critério pessoal (situação financeira, volume de trabalho, valor da “assinatura” ou 

nome no mercado). 

 

Execução da Obra: 
 

Independentemente do profissional responsável pela elaboração do projeto, sua execução 

irá requerer sempre a presença de um Engenheiro Agrônomo em todas as fases de plantio, 

segundo orientações do CREA. Profissionais podem ser convocados na medida da necessidade. 
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O trabalho de execução  envolve a coordenação de diversos fatores e pessoas. Segundo o 

GEAPSPviii: 

• Mão-de-obra e fatores decorrentes: qualificação profissional, carga horária e 

supervisão; ferramentas, transporte, alimentação, alojamento, primeiros socorros, 

segurança etc. 

• Materiais: especificações, levantamento de fornecedores e preços; controle de 

qualidade, datas de aquisição, entrega, utilização e pagamento; armazenamento. 

• Equipamentos: especificação, carga-horária, supridores e manutenção. 

• Recursos auxiliares: dimensionamento do canteiro de obras e vigilância na obra. 

 

A qualidade do trabalho de execução refletirá sensivelmente no efeito final. Um projeto 

bem elaborado poderá ser perdido se a execução não for adequada. Portanto, na contratação do 

executor ou da empresa executora o cuidado de examinar alguns de seus trabalhos anteriores ou 

procurar referências idôneas é essencial. 

 

Instruções sobre manutenção: 
 

Pode-se confeccionar um manual de instruções para os cuidados com a área após a 

intervenção. Ele deve conter orientações sobre irrigação, adubações, podas, indicações para 

substituição de mudas e tratos que se fizerem necessários. 

Os cuidados podem ser discriminados em forma de cronograma para um ano inteiro, 

vistas as condições locais levantadas desde a fase inicial. 

Exemplo de orientação para algumas espécies bastante comuns no Brasil: 

Espécie Nome 

Comum 

Irrigação  Adubação Podas 

 

 

Evolvulus 

glomeratus 

Azulzinha 

(forração de 

solo) 

Normal, diária 

nos dias secos 

e quentes 

Adubação de 

cobertura mensal com 

5g de uréia em 20 

litros de água por m2 

no período quente do 

ano ou na estação 

chuvosa. 

Desbaste deve ser feito ao 

final do inverno ou após a 

floração 
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Thunbergia 

grandiflora 

Tumbérgia-

azul 

(trepadeira) 

Normal, diária 

nos dias secos 

até o 

pegamento. 

Cobertura no início da 

estação chuvosa com 

10 litros de composto 

orgânico ou esterco 

curtido e 60g de uréia 

por cova, parceladas 

em 3 aplicações 

mensais (3x20g) 

durante o período 

chuvoso. 

Devido ao rápido 

crescimento, podas de 

condução devem ser feitas 

mensalmente. A cada um ou 

dois anos pode ser podada 

drasticamente, a 20cm do 

solo. 

Podas eventuais de limpeza. 

Dracaena 

marginata 

Dracena 

verde 

(arbustiva, 

em 

touceiras) 

diária nos dias 

secos nos 

primeiros seis 

meses. Após 

isto, em dias 

alternados 

Como a anterior Não deve ser podada ( salvo 

se causar problemas com 

crescimento  vertical ou 

lateral). Ramos muito longos 

com risco de quebra podem 

ser podados bem próximos à 

origem. Limpezas eventuais.  

 

Contrato de Manutenção ou Vistoria Periódica: 
 

Para que o ambiente modificado possa manter tão proximamente quanto possível as 

características planejadas  ou para que as adaptações necessárias possam ser feitas, é conveniente 

que seja feito um acompanhamento. Este pode ser sob forma de manutenção fornecida pela 

empresa responsável pelo projeto, devidamente regida por contrato. No caso do profissional que 

trabalhe apenas com a elaboração do projeto, este pode oferecer orientações através de visitas 

periódicas ou consultas no caso de problemas que possam ocorrer. Em ambos os casos, todo 

tipo de operação realizada deve ser registrado para referências futuras e, se possível, seu resultado 

deve ser avaliado. 

São atribuídos a Roberto Burle Marx contratos em que o proprietário ou responsável legal 

pela área projetada assumiria responsabilidade em processo judicial por alterações não autorizadas 

ao projeto executado. 

 

Registro do Projeto: 
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Especialmente em se tratando de concorrências públicas, os projetos devem ser 

registrados no órgão competente (CREA), com o recolhimento da Anotação de Responsabilidade 

Técnica –ART. O registro protege os direitos autorais do projetista bem como o cliente e será 

feito de acordo com a competência profissional do autor, segundo o próprio CREA: Projeto de 

Jardim, de Ajardinamento, de Parque, de Paisagismo ou outro.  

 

Capítulo VIII: Considerações finais 
 

Já foi dito que o ambiente modificado sofre intemperismo, isto é, ele é desgastado pela 

ação de elementos externos, dentre os quais está o usuário do local. Esta proposta metodológica 

desenvolve-se na procura de soluções que sofram significativamente menos este intemperismo. 

Todavia, o ambiente é dinâmico e as condições diversas a que ele está sujeito podem se alterar 

inesperadamente. De posse das informações do levantamento analítico e fazendo o 

acompanhamento acima referido, os ajustes necessários à paisagem modificada serão mais 

facilmente percebidos e elaborados. 

A observação é tarefa essencial no trabalho do paisagista. Reforça-se a necessidade da 

observação crítica, agora salientando que ela deve ser procedida também no ambiente projetado, 

implantado e em evolução. Esta prática permitirá o aprimoramento necessário daquele que se 

propõe a atuar na reconstrução do elo entre o ser humano e seu habitat, entre as paredes e fora 

delas. 
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Apêndices 
Apêndice 1: Ficha simplificada para o levantamento analítico inicial em trabalhos de 
paisagismoix 

 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR 

 

Cliente: Tel.: 

Endereço: 

 

Data: Hora: 

Pedido:  oAssessoria  o  Reforma  o Projeto o 
Manutenção  

o Implantação 

o Gramado o Canteiro o Jardim o Cerca - 

Viva 

o Planta 

Individual 

E

m/

de o Pomar o Horta o Vasos o Jardineira o Geral 

Quantidade:  Unidades:  Área :                       m2 

Características: 

Obs.:* 

 

o Presente o Ausente Vegetação:  

o Aproveitável o Não Aproveitável 

Condição estética: o Boa  o  Deficiente 

Estruturas e Elementos Arquitetônicos: 

 

 

OBS.: 

 

 

 

 

 

Sugestões do cliente: 
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Observações adicionais: 

 

 

 

 
* Dimensões (superficiais e profundidade); espécies; condução e podas; porte atual; 

impermeabilização; 

 

Caracterização Geral 

o  Residencial o Comercial o Misto o   

Tráfego:  o 
intenso 

o leve o  
pedestres 

o  automóveis 

Fiação: o aérea 

baixa 

o alta osubterrânea 

 

Entorno: 

Redes o água o esgoto o  

Obs.: 

 

 

o plano nivelado o plano 

inclinado 

 Declividade: Topografia:  

o suave 

ondulação 

o ondulado o irregular o erosão 

Obs.: 

 

Vegetação Original o Mata o Cerrado o Campo o Outro 

 o arbóreo o arbustivo alto o arbustivo baixo 
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o trepador o rasteiro o forração de solo Porte /Hábito 
o outro 

o fértil o deficiente o ácido o 

o orgânico o arenoso Estrutura: 

 

Solo 

o boa 

drenagem 

o pouca 

drenagem   

o compactação o 

Obs.: 

 

 

 

o insolação plena o sol pela manhã o sol à tarde Situação de Luz 

no local o boa luz indireta o pouca luz o totalmente 

sombreado 

Obs.: 

 

Vegetação o adaptada à luz local o não adaptada à luz local 

o pulgões o cochonilhas o ácaros 

o lagartas o lesmas o cupins 

o formigas o o 

 

Fitossanidade: 

o bacterioses o viroses o doenças fúngicas 

Obs.: 

 

 

Defensivos usados: 

Freqüência 
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o freqüente o regular o deficiente 

o excessiva o não realizada o impossível 

 

Irrigação: 

o água de boa 

qualidade 

o água com problemas:  

o Orgânica o Química o Ambas 

Freqüência: 

 

Adubação: 

Produto 

o ausentes o 20% o 50% o 80% o 100% Plantas 

daninhas:  Tipos/espécies: 

Entulho:  o ausente o presente 

Podas:  o eficientes o deficientes o a realizar 

Outras observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Croqui da área e dimensões: 
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Apêndice 2: Possibilidades de Representação de Vegetação em Vista Superior 
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Apêndice 3: Anteprojeto Ilustrativo (parte de uma prancha, de um conjunto de 10), em 
escala aproximada de 1:75, apresentado em vista frontal e vista superior. 

 
(Legenda na página seguinte) 
 

V
ista Frontal 

V
ista superior 
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Legenda para o Anteprojeto da página anterior: 
 

Número Nome científico Nome comum Observações 
02 Cuphea platycentra Érica  
03 Zoysia matrella Grama japonesa  
04 Agave atenuatta Agave-dragão  
05 Agave albicans Agave   
10 Azalea simsii Azaléa  
18 Calliandra tweedii Esponginha vermelha  
24 Thuja occidentalis 

‘Rheingold’ 
Tuia Rheingold  

26 Lantana camara Camará Sob poda 
27 Cupressus sempervirens Cipreste Italiano  
29  Acalypha goseffiana Acalifa de folhas finas  
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