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 O projeto paisagístico consiste na arte e 
técnica de transformar a paisagem de espaços 
internos e externos, promovendo uma compo-
sição harmoniosa da vegetação com outros ele-
mentos 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 próxi-
mo da natureza. 
 O paisagismo não é apenas a criação de 
jardins através do plantio de algumas espécies 
de plantas ornamentais. Muito mais do que 
isso, é a técnica compositiva, aliada à sensibi-
lidade, procurando reconstituir a paisagem com 
elementos naturais dentro do cenário alterado 
pelas construções. Requer conhecimentos de bo-
tânica, ecologia, variações climáticas regionais 
e estilos arquitetônicos, sendo também impor-

tante o conhecimento estético para promover o 
equilíbrio das formas e cores.
 Desse conjunto resulta a base para a ide-
alização de um projeto harmônico da paisagem 
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 verdes na vida 
de qualquer comunidade. Seus efeitos são es-
sencialmente notados também no equilíbrio de 
ecossistemas em escala reduzida, resultando na 
melhoria da qualidade do ar, controle natural da 
temperatura ambiental, manutenção equilibra-
da dos índices pluviométricos, diminuição do ní-
vel de ruídos urbanos e visuais agradavelmente 
repousantes. 
 Por outro lado, observa-se que nas ci-
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dades têm lugar jardins que são impróprios ou 
que não apresentam a caraterística de pensar a 
cidade a partir de suas intervenções mínimas, 
em alguns casos, verdadeiras aberrações paisa-
gísticas. Isso é causado pelo uso impróprio das 
espécies e de soluções, cujas características de 
desenvolvimento em desacordo com o tipo de 
clima, condições de solo, luminosidade e espa-
ço, resultam em exemplares mal desenvolvidos 
e frágeis. Outras vezes, plantas de grande porte, 
inadequadamente alocadas, acabam por asfixiar 
as menores, eliminando-as.
 Dessa forma, a prática do paisagismo em 
mãos não capacitadas acaba por deturpar suas 
finalidades principais, muitas vezes transfor-
mando-o em mera comercialização do verde, 
formas de decoração temporal que acabam se 
perenizando. Faz-se necessário entender que a 
ação na paisagem e nos projetos de paisagismo 
são meios pelos quais o ser humano pode con-
seguir restabelecer parte do equilíbrio rompido 
da natureza através da sua própria ânsia pro-
gressista, desequilíbrio hoje que já se faz sentir 
em diversas partes do globo, em que se assiste 
às catástrofes naturais urbanas e rurais, visto o 
meio ambiente conturbado e poluído.
 Visto que a abordagem do problema do 
projeto da paisagem é similar ao existente na 
arquitetura, considera-se que a paisagem é um 
elemento a ser construído, tanto quanto os edifí-
cios e o ambiente urbano: dessa forma, a arqui-
tetura da paisagem e o paisagismo não podem 
ser mais encarados como simples extensões da 
arquitetura, uma eventual forma de decoração 
espacial, mas sim um campo de estudos próprio, 
cuja formação envolve a aquisição e o uso de 
diversas ferramentas técnicas, conhecimentos e 
capacidades.


