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 O projeto paisagístico consiste na arte e 
técnica de transformar a paisagem de espaços in-
ternos e externos, promovendo uma composição 
harmoniosa da vegetação com outros elementos 
da natureza e elementos introduzidos pelo homem. 
Sua finalidade é ordenar o espaço transformando o 
ambiente num local agradável, relaxante e com a 
sensação de estar mais próximo da natureza. 
 O paisagismo não é apenas a criação de jar-
dins através do plantio desordenado de algumas es-
pécies de plantas ornamentais. Muito mais do que 
isso, é a técnica artesanal, aliada à sensibilidade, 
procurando reconstituir a paisagem com elementos 

naturais dentro do cenário alterado pelas constru-
ções. Requer conhecimentos de botânica, ecologia, 
variações climáticas regionais e estilos arquitetô-
nicos, sendo também importante o conhecimento 
das compatibilidades plásticas para o equilíbrio das 
formas e cores.
 Desse conjunto resulta a base para a ideali-
zação de um projeto harmônico do paisagismo de 
cada área, utilizando-se espécies de plantas que 
sejam, além de ornamentais, compatíveis com as 
condições do clima, solo e cenário do local onde 
será implantado o jardim.
 É evidente, a influência benéfica das áreas 
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verdes na vida de qualquer comunidade. Seus efei-
tos são essencialmente notados, no equilíbrio do 
ecossistema, resultando na melhoria da qualidade 
do ar, controle natural da temperatura ambiental, 
manutenção equilibrada dos índices pluviométri-
cos, diminuição do nível de ruídos urbanos e visuais 
agradavelmente repousantes. 
 Por outro lado têm sido criados nas cida-
des vários jardins que são verdadeiras aberrações 
paisagísticas, agredindo o bom senso e fadados ao 
desaparecimento em curto prazo de tempo. Isso 
é causado pelo uso impróprio das espécies, cujas 
características de desenvolvimento em desacordo 
com o tipo de clima, condições de solo, luminosida-
de e espaço, resultam em exemplares mal desen-
volvidos e frágeis. Outras vezes, plantas de grande 
porte, inadequadamente alocadas, acabam por as-
fixiar as menores, eliminando-as.
 Dessa forma, a prática do paisagismo em 
mãos não capacitadas acaba por deturpar suas fi-
nalidades principais, muitas vezes transformando-o 
em mera comercialização do verde. Faz-se necessá-
rio entender que paisagismo é o meio pelo qual o 
ser humano pode conseguir restabelecer parte do 
equilíbrio rompido da natureza através da sua pró-
pria ânsia progressista, desequilíbrio hoje que já se 
faz sentir em todas as partes do mundo civilizado 
através de muitas catástrofes naturais do meio am-
biente conturbado e poluído.
 É preciso conscientizar as pessoas da impor-
tância do planejamento e projeto paisagístico.
 Visto que a abordagem do problema do 
design da paisagem é similar ao encarado na ar-
quitetura, considera-se que a paisagem é um ele-
mento a ser construído, tanto quanto os edifícios 
e o ambiente urbano: dessa forma, a arquitetura 
da paisagem (ou paisagismo) não é mais encarada 
como uma simples extensão da arquitetura. E sim 
um campo de estudos próprio. Que em diversos pa-
íses do mundo possuem uma graduação específica 
na formação deste profissional.


