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� A finalidade do paisagismo é a integração 
do homem com a natureza, buscando 
melhores condições de vida pelo 
equilíbrio do meio ambiente. Ele abrange 
todas as áreas onde se registra a 
presença do ser humano.



� O paisagismo urbano tem por objeto 
os espaços abertos (não construídos) 
e as áreas livres, com funções de 
recreação, amenização e circulação, 
entre outras, sendo diferenciadas 
entre si pelas dimensões físicas, 
abrangência espacial, funcionalidade, 
tipologia ou quantidade de cobertura 
vegetal. 



� Com o aumento do stress urbano, a 
necessidade de estar próximo à 
natureza tem aumentado. 

� As áreas verdes proporcionam áreas 
de lazer, áreas para prática de 
esportes, meditação, estudo e 
entretenimento.

� Nos últimos anos, aumentou a busca 
de informações sobre como amenizar 
o “cinza” dos prédios, do asfalto, 
como anular o efeito da poluição 
urbana. 



� As áreas verdes, os parques, a 
arborização das ruas, as avenidas, as 
praças públicas, os clubes, os jardins 
públicos ou particulares, passaram de 
locais com algumas plantas dispostas 
sem nenhum cuidado a locais 
desenhados e com composições de 
cores, formas e texturas, 
proporcionando um visual 
extremamente amenizador e 
relaxante.



� Para cada projeto de paisagismo, 
existem fatores a se considerar, 
como o porquê de implantar, onde 
implantar, como implantar, como 
manter, que estilo, que cores e quais 
as características desejáveis das 
plantas.

� Quanto a jardins de prédios, de 
casas, de indústrias, comércios ou 
escritórios, escolas e clubes 
particulares, há uma série de outros 
fatores relevantes, e normalmente há 
mais maleabilidade na realização do 
projeto.



Porque as pessoas querem 
plantas nos seus jardins

� 1. Nas entradas das casas ou clubes, uma 
composição de cores como tapete de boas 
vindas. 

� 2. Plantas que emoldurem, contornem 
algum aspecto como sacadas, estátuas, 
mirantes, fontes e piscinas. 

� 3. Plantas que delimitem espaços como, 
por exemplo, em áreas reservadas para 
relaxamento e estudos. 

� 4. Para valorizar a propriedade. 
� 5. Para áreas de recreação, educação 

ambiental. 



� 6. Para encobrir algum defeito ou algum 
objeto visualmente estranho na 
propriedade. 

� 7. Como quebra ventos, cortinas de 
árvores ou trepadeiras, para proporcionar 
maior privacidade. 

� 8. Para atrair pássaros.
� 9. Para cultivar temperos, ervas ou flores 

para corte. 
� Além destes, existem inúmeros outros 

fatores que estão fazendo com que as 
pessoas procurem investir nas suas áreas 
verdes, desde pequenas até grandes.



Paisagismo Comercial



� Jardim comercial- Loja de calçados, as palmeiras rápis 
(Rhapis excelsa), quebram a rigidez do muro em local 
sombreado. 

� O canteiro é forrado com pedriscos para não solicitar 
muita manutenção, o que o torna bem prático em se 
tratando de um jardim comercial.
As Agaves foram utilizadas justamente por não exigirem 
muitos tratos e porque adaptam-se muito bem sobre 
uma forração de pedras.



� O projeto prioriza o jogo de texturas entre as pedras 
e a vegetação. Área semi-sombreada, esconde uma 
parte das raízes aparentes do coqueiro existente, no 
centro do canteiro. 

� Pequenas suculentas em primeiro plano fazem um 
conjunto sobre a forração em pedriscos. A Agave junto 
ao coqueiro cria volumetria junto as pedras maiores. 
Fazendo o contorno entre as texturas de pedras, a 
grama preta .



Ambientação tropical com 
plantas que apresentam facilidades 
na adaptação.
No jardim da foto não há terra, o 
piso é todo calçado e usou-se 
pedras para fazer a composição. 
Plantas epífitas, que se fixam as 
pedras e no caso das bromélias 
nem precisam de terra. As 
palmeiras fênix (Phoenix 
roebelinii), foram plantadas em 
vasos escondidos pelo conjunto.
A Bromélia imperial (Vriesea 
imperialis) espécie característica 
do clima tropical, apresenta 
tolerância aos climas amenos e 
exige poucos cuidados. A rigidez 
do muro alto num terreno todo 
pavimentado, foi quebrada com 
um jardim praticamente sem terra.



� A água pode fazer uma presença mais formal no 
jardim, traçado do paisagista. 

� O chafariz tem o foco na escultura central, o formato bem 
demarcado dos canteiros estabelece o jogo de texturas entre as 
espécies.
A proposta é atual e muito apropriada para jardins urbanos: 
residencial ou comercial. Vai depender da tipologia da 
construção e do uso a que se destina o jardim. 



� Águas em repouso, com pouca profundidade, espelhos 
d'água que convidam à contemplação e se destacam 
por seus reflexos. Causam contrastes e podem virar 
pontos de destaques discretos nos jardins.
É possível trabalhar junto à água, com espécies 
apropriadas a alagados como o papiro na foto, ou 
espécies aquáticas.



Loja de vinhos - Na face externa, placas de 
zinco/titânio intercalam-se com ripado 



� Restaurante- A faixa 
frontal funde-se à 
calçada e ao pátio para 
criar uma ampla zona de 
transição. A árvore pau-
ferro foi comprada e 
transplantada no local 



� Consulado- SP



Ag. Bancos- Paisagismo,  
elemento de conforto 
visual dos interiores 



Bank Boston. SP - Pórtico , Marquise de acesso 
e jardins iluminados a partir da base.

Vista noturna da área de acesso, com destaque 
para esculturas de água e luz 



Laboratório médico



� Loja Bazar - paisagismo





Clínica São José do Rio Preto- SP



CONCEITOS E DEFINIÇÕES
� Espaço Livre: trata-se do conceito mais 

abrangente, integrando os demais e 
contrapondo-se ao espaço construído, em 
áreas urbanas. A Floresta da Tijuca, localizada 
dentro da cidade do Rio de Janeiro, é um 
espaço livre. 

� Área Verde: onde há o predomínio de 
vegetação arbórea, englobando as praças, os 
jardins públicos e os parques urbanos. Os 
canteiros centrais de avenidas e os trevos e 
rotatórias de vias públicas, que exercem 
apenas funções estéticas e ecológicas também. 
As árvores que acompanham o leito das vias 
públicas, não devem ser consideradas como 
tal, pois as calçadas são impermeabilizadas. 





� Parque Urbano: é uma área verde, 
com função ecológica, estética e de 
lazer, entretanto com uma extenção 
maior que as praças e jardins públicos. 

� Praça: como área verde, tem a função 
principal de lazer. Uma praça, inclusive, 
pode não ser uma área verde, quando 
não tem vegetação e encontra-se 
impermeabilizada ( exemplo, a Praça da 
Sé em São Paulo). No caso de ter 
vegetação é considerada Jardim.





� Arborização Urbana: diz respeito aos 
elementos vegetais de porte arbóreo, 
dentro da cidade. Nesse enfoque, as 
árvores plantadas em calçadas, fazem 
parte da arborização urbana, porém, não 
integram o sistema de áreas verdes. 

� Área Livre e Área Aberta: são termos 
que devem ter sua utilização evitada, 
pela imprecisão na sua aplicação. 

� Espaço Aberto: traduzido 
erroneamente e ao pé da letra do termo 
inglês "open space". Deve ser evitada 
sua utilização, preferindo-se o uso do 
termo espaço livre.





Praça
� Em uma definição bastante ampla, praça

é qualquer espaço público urbano livre de 
edificações e que propicie convivência 
e/ou recreação para seus usuários. 
Normalmente, a apreensão do sentido de 
"praça" varia de população para 
população, de acordo com a cultura de 
cada lugar. Em geral, este tipo de espaço
está associado à idéia de haver prioridade 
ao pedestre e não acessibilidade de 
veículos, mas esta não é uma regra.



� No Brasil, a idéia de praça normalmente 
está associada à presença de 
ajardinamento, sendo os espaços 
conhecidos por largos correspondentes à 
idéia que se tem de praça em países como 
a Itália, a Espanha e Portugal. Neste 
sentido, um largo é considerado uma 
"praça seca".











AS DIFERENTES FUNÇÕES DAS 
ÁREAS VERDES URBANAS

� As áreas verdes urbanas proporcionam melhorias no 
ambiente impactado das cidades e benefícios para os 
habitantes 

� A função ecológica - a presença da vegetação, do solo 
não impermeabilizado e da fauna, com melhorias no 
clima da cidade e na qualidade do ar, água e solo.

� A função social- relacionada com a possibilidade de lazer 
que essas áreas oferecem à população. 

� A função estética- diversificação da paisagem construida 
e o embelezamento da cidade. Importância da 
vegetação.

� A função educativa - a possibilidade de oferecer 
ambiente para desenvolver atividades extra-classe e  
programas de educação ambiental.

� A função psicológica- as pessoas em contato com os 
elementos naturais dessas áreas, relaxam, funcionando 
como anti-estresse. Este aspecto está relacionado com o 
exercício do lazer e da recreação nas áreas verdes.




