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 Uma das ferramentas mais poderosas que 
dispomos para alcançar um desenvolvimento 
mais justo e sustentável para os nossos empre-
endimentos, cidades e regiões são os planos de 
paisagem. Eles são os instrumentos que podem 
nos fornecer as melhores opções para preservar 
e recuperar recursos naturais, minimizando os 
impactos das ocupações urbanas ou rurais e aco-
modando as atividades e usos previstos, tirando 
o maior proveito dos recursos de cada local, se-
jam vistas, matas, corpos d’água, monumentos 
ou outros elementos que as pessoas valorizam, 
nas mais variadas escalas.
 A adaptação dos espaços abertos para 
atender os interesses sociais e econômicos deve 

se adequar às potencialidades e restrições que 
cada espaço geográfico apresenta, para termos 
melhores condições de prever um futuro promis-
sor para a paisagem idealizada dentro de cada 
gleba, como em áreas de revitalização e expan-
são urbanas. Como parte de Planos Diretores, 
os Planos de Paisagem têm como função ofere-
cer as melhores alternativas para a distribuição 
de usos, das edificações e das demais redes de 
infraestrutura, de modo que estas se integrem 
com os recursos naturais existentes auxiliando 
no planejamento urbano regional. Devem servir 
como diretrizes a serem seguidas na elaboração 
de projetos de edificações e de seus espaços li-
vres decorrentes.

Plano Diretor de Paisagem e 
Planejamento Regional

Central Park, Nova Iorque
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 Cada Plano de Paisagem é elaborado com 
base na análise visual (remota ou direta), per-
ceptiva e concreta da paisagem local existente, 
com objetivos paisagísticos que são traduzidos e 
transformados em plantas de referência para o 
poder público, a população e os empreendedo-
res poderem os utilizar na elaboração de proje-
tos e intervenções espaciais, de acordo com os 
seus objetivos específicos. 
 Atualmente, a demanda das cidades por 
espaços públicos e privados de qualidade, que 
promovam uma experiência sensorial mais es-
timulante, tirando partido das múltiplas funções 
que os espaços abertos podem desempenhar é 
uma necessidade real de planejamento.  Ecossis-
temas mais saudáveis, diversificados e resilien-
tes, urbanos ou rurais, podem auxiliar na capaci-
dade de revelar e de compreender o que faz de 

cada lugar único e apreciado.
 Com a rápida transformação que nossas 
paisagens vêm sofrendo, se faz cada vez mais 
necessário que planos com essas premissas pos-
sam ser mais frequentemente desenvolvidos 
como parte de iniciativas de órgãos públicos e 
privados, seja para estados e regiões geográfi-
cas, metrópoles, para cidades de qualquer por-
te além de áreas específicas, como microbacias, 
parques de preservação ambiental ou outros 
empreendimentos mais restritos. A atuação dos 
arquitetos na paisagem tem um grande campo 
a ser desbravado nesse sentido, garantido as-
sim a definição, conservação e a proteção das 
nossas paisagens bem como a criação de novas, 
com um potencial infinito de opções, restritas 
somente à nossa imaginação e capacidade de 
aproveitar o que a natureza nos oferece. 
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