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ARQUITETURA PAISAGÍSTICAG
T

 Trata-se de uma característica humana 
promover modificações na paisagem. À humani-
dade, fruto da limitada adaptação física ao terri-
tório, coube compensar suas restrições ambien-
tais com uma capacidade incessante de alterá-lo 
buscando condições mais favoráveis de vida, 
seja em relação à moradia, à busca e à produção 
de alimentos entre outras adequações dos am-
bientes terrestres que permitiram à humanidade 
colonizar praticamente todo o planeta.
 O uso da terra pelo homem, alterando o 
seu espaço de vida e de produção, criou uma 
infinidade de paisagens rurais e urbanas que 
atualmente, substituíram, por vezes, a própria 
natureza original. São ambientes transformados, 
antropizados, de grande relevância simbólica e 
de significados que constituem as suas paisa-
gens culturais.

 Entretanto, ainda subsistem áreas natu-
rais não modificadas, preservadas por motivos 
diversos, em várias regiões do globo, inclusive 
no Brasil. Muitas delas enfrentam problemas de 
conservação e manutenção de biodiversidade 
em função da proximidade com terras agrícolas 
e urbanizadas, que de uma maneira ou de outra 
implicam em pressões socioambientais distin-
tas, colocando em risco tais lugares.
 Cabe ao Arquiteto Paisagista, entre ou-
tras funções, buscar atuar no planejamento, no 
projeto e nas possibilidades de manejo de tais 
localidades, preferencialmente em equipes mul-
tidisciplinares, com objetivos de preservação de 
paisagens, biomas e ecossistemas, envolvendo 
as ações de salvaguarda e de melhorias envol-
vendo as pessoas e a natureza então represen-
tada, seja natural ou naturalizada.

Existe Sustentabilidade Paisagística?
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 A ação humana no território já se mostrou 
extremamente prejudicial, em muitos casos oca-
sionando grandes impactos ambientais, no Brasil 
são casos recentes: o desastre de Mariana/MG, 
os inúmeros deslizamentos de encostas utiliza-
das para construções habitacionais irregulares 
país afora e boa parte dos problemas gerados 
pelas crises hídricas, como a que tem acometido 
o Estado de São Paulo desde 2014.
Existem muitas e positivas ações de recondicio-
namento de ecossistemas a partir de ações pai-
sagísticas (ações humanas para “ajudar” a natu-
reza), como: reflorestamentos de matas ciliares 
de cursos hídricos; compensações e reparações 
ambientais em diversas áreas de interesse com 
consequente regeneração ecossistêmica; prote-
ção de solos contra desgaste nutritivo e contra 
erosão, que minimizam a disponibilização de 
recursos para seu recondicionamento, sempre 
no sentido de promover a preservação de recur-
sos hídricos, biológicos e também humanos, em 
ações de valorização socioambiental.
 A utilização de técnicas adequadas de 
cultivo, de emprego de vegetação compatível 
(envolvendo espécies nativas e exóticas), que 
visem atuar no ambiente dentro de funções 
equilibradoras, pode auxiliar na preservação e 
na recuperação de ambientes de reconhecida 
importância ambiental como as áreas de man-
gue e de restingas, os topos de morros, rema-
nescentes de matas, brejos e várzeas entre ou-
tros locais.
 São diversos os exemplos nacionais de 
ações positivas como os parques eólicos e botâ-
nicos em dunas na região nordeste, os parques 
de restinga fluminenses e os programas de com-
pensação e de pagamento por serviços ambien-
tais paulistas. Entre os internacionais, destacam-
-se a recuperação ambiental e paisagística de 

áreas industriais obsoletas na Alemanha e nos 
EUA; os diques em áreas anteriormente cobertas 
pelo mar construídos nos Países Baixos que per-
mitiram o uso da terra para diversos fins produti-
vos e habitacionais; as regenerações ambientais 
das charnecas inglesas e o uso de cercas vivas 
de vegetação exótica entre propriedades agrí-
colas como novos habitats para fauna além da 
verdadeira construção da paisagem grega típica 
formada por campos baixos, oliveiras e cipres-
tes, socialmente produzida, e que reflete uma 
postura filosófica de enorme significado cultural 
para as sociedades ocidentais. 
 Permite-se dizer que a sustentabilidade 
da paisagem é um processo contínuo e um re-
sultado cultural, que depende de movimentos e 
acordos humanos que historicamente represen-
tam as ações e os usos produtivos e estéticos da 
natureza modificada pelo homem. Nesse senti-
do, o papel da Arquitetura Paisagística é funda-
mental para conciliar os interesses e as possíveis 
soluções técnicas, estéticas e ambientalmente 
responsáveis das intervenções humanas na pai-
sagem terrestre, dentro de uma perspectiva sus-
tentável. 


