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Resumo
Introdução: Esta pesquisa parte da afirmativa de que as estratégias de paisagismo consideradas 
para integrar a casa em um terreno específico são uma questão fundamental no conceito de projeto 
sustentável. Embora uma minoria, o número de propostas paisagísticas sustentáveis destinados a 
projetos arquitetônicos está crescendo, desenvolvido por profissionais que compreendem a 
construção de uma forma sistêmica com o contexto, considerando estratégias específicas e 
integradas. Método: A pesquisa foi realizada em duas etapas: Etapa 01, revisão da literatura sobre o 
estado da arte sobre o tema da sustentabilidade em projetos residenciais e no seu paisagismo. Etapa 
02, identificação e análise dos dados coletados, resultando em tabelas com a sistematização das
palavras-chave. Objetivos: Esta pesquisa procurou identificar as estratégias que podem ser 
adotadas por projetistas para desenvolver projetos paisagísticos mais sustentáveis para habitações 
residenciais. Resultados: O artigo pretende apresentar as suas etapas, com foco na apresentação na 
sistematização desenvolvida, que pode servir como um repertório para projetos de paisagismo e 
para ensinar as melhores práticas a nível acadêmico.

Palavras-chave: estratégias de projeto arquitetônico e paisagístico, projetos de habitação 
sustentável, ambiente residencial.

Introduction: This survey assumes that landscaping strategies considered to integrate the house in 
a specific area are a key issue in the concept of sustainable design. Although a minority, the number 
of landscaping projects aimed at sustainable projects is growing, developed by professionals who 
understand the construction into a systemic approach with the context, considering specific and 
integrated strategies. Method: The study was conducted within two stages: Stage 01, a literature 
review on the state of the art on the theme of sustainability projects and residential landscaping;
Stage 02, identification and analysis of collected data, resulting into systematic tables with 
keywords. Objectives: This study sought to identify the strategies used by designers to develop 
more sustainable landscaping projects for residential housing. Results: The article intends to 
present its stages, focusing on the systematic presentation developed, which can serve as a directory 
for landscaping projects and to teaching the best practices at academic level.
Keywords: strategies for landscape and architectural design, sustainable housing projects, 
residential environment.

1. INTRODUÇÃO
As questões ambientais estão em destaque na atualidade: são evidentes as mudanças climáticas e os 
desastres ambientais ora ocorrentes. Devido a estes fatores, as últimas décadas têm-se caracterizado 
pelo debate acerca da temática, criando uma atmosfera de convergência entre diferentes áreas do 
conhecimento e possibilitando o desenvolvimento de uma sociedade ecologicamente mais 
consciente (ROAF, 2002). O setor da construção, especificamente, é apontado como tendo papel 
significativo para o alcance de sociedades mais sustentáveis em todas as dimensões que ela envolve. 
No entanto, é grande o volume de recursos consumidos pelo setor e, consequentemente, de resíduos 
gerados (KUHN, 2006): 

Os edifícios são responsáveis por 40% do consumo de energia mundial, 16% da água 
potável e 25% da madeira das florestas. O setor é responsável, ainda, por 50% das emissões 
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de CO2. É, sem dúvida, a maior fonte geradora de resíduos de toda sociedade, e absorve 
50% dos recursos extraídos da crosta terrestre. No Brasil, os edifícios consomem 44% da 
energia do país, e o setor residencial consome 50% desse todo (GAUZIN-MÜLLER, 2011).

Considerando estes dados, o Design Sustentável é uma filosofia de projeto, voltada à prática 
construtiva, que pode contribuir na minimização dos impactos ambientais atualmente considerados. 
Percebe-se que, ainda que minoritários, o número de projetos voltados ao Design Sustentável é 
crescente, desenvolvidos por profissionais que encaram a edificação de forma sistêmica ao local 
onde se insere, considerando estratégias específicas e integradas (ABUDD, 2006). Desta forma, a
habitação e o espaço paisagístico circundante, compreendido como seu contexto, são os objetos de 
estudo deste artigo. O embasamento para tal enfoque parte da afirmativa de que, ainda que sejam 
poucos os projetos de arquitetura residencial que desenvolvem edificação e paisagismo integrados, 
é crescente o número de pessoas que almejam um habitat saudável, primando pela preservação da 
natureza e incorporando soluções menos impactantes em seus lares (WILHIDE, 2004). 

A presente pesquisa parte do pressuposto de que, ao aplicar estratégias mais sustentáveis desde a 
etapa de projeto, se conseguem minimizar os impactos de uma construção, considerando que um 
bom projeto é aquele que melhor utiliza o desenho e os materiais adequados a cada função 
construtiva, e que leva em conta sua realidade econômica e geográfica (GAUZIN-MÜLLER, 2011). 
Esta pesquisa considera, também, que o contato com áreas verdes é fundamental para o conforto 
psicológico do indivíduo, sendo os benefícios resultantes dessa interação amplamente reconhecidos 
(KAPLAN, 1983; BERMAN et al., 2008; ULRICH, 1986): evidências da associação entre bem-
estar e contato com a natureza são encontradas, por exemplo, em estudos que indicam que o contato 
com um ambiente natural desperta a atenção involuntária e contribui para a redução de estresse dos 
indivíduos (BERMAN et al., 2008). A presença de vistas para elementos naturais, ao invés das 
residências dos vizinhos, por exemplo, contribui para a redução de sentimentos negativos 
relacionados a altas densidades urbanas. Quanto maior a quantidade de elementos naturais que as 
pessoas possam avistar a partir de suas residências, maior a satisfação em relação à sua vizinhança. 

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo principal apresentar os requisitos de projeto relacionados à 
integração da habitação residencial a paisagem local, e está relacionado a uma dissertação de 
mestrado que compreende uma pesquisa mais aprofundada referente a habitações residenciais mais 
sustentáveis e o seu contexto. Para tanto, realizou-se inicialmente a revisão bibliográfica em 
literatura relacionada, seguida da sistematização dos dados em tabelas. Devido à extensão limitada 
do presente documento, nele pretendem-se apresentar resumidamente duas etapas chaves da 
pesquisa, quais sejam:

a) A revisão bibliográfica referente à temática de estudo;
b) A sistematização dos dados identificados a partir da literatura selecionada, e sua 

apresentação em tabelas;

2.1. Revisão Bibliografica 
2.1.1. Design Sustentável

O Design Sustentável consiste não somente em elencar as estratégias mais adequadas a um 
determinado local, como também em incorporar complexas equações entre as condicionantes 
existentes e as que se produzirão em longo prazo, a partir das modificações ocorridas pelas 
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intervenções antrópicas. Sua essência está radicada na eficiência, tanto em termos energéticos 
quanto no emprego dos recursos (WILHIDE, 2004). Difere-se dos conceitos de ‘natural’ e 
‘orgânico’ na medida em que estes estão associados principalmente a questões formais do edifício 
como, por exemplo, às formas e cores que ‘refletem’ àquelas presentes na natureza do local 
(WILHIDE, 2004). 

A filosofia do Design Sustentável demanda que este seja sensível à implantação da edificação no 
terreno, partindo do princípio de que, tanto em edificações grandes como pequenas, o contexto tem 
uma influência decisiva no seu rendimento. Considera que a ecologia própria do lugar, sua encosta, 
sua orientação e sua configuração, conformam as condições específicas, enquanto o clima regional 
oferece o panorama geral do desenho (WILHIDE, 2004). Compreende que as decisões de projeto na 
fase de implantação de uma edificação geram mudanças físicas empreendidas no terreno, o que 
representa um impacto na sustentabilidade local com todas as alterações no habitat local 
(biodiversidade), na vegetação existente, nos padrões naturais de drenagem e na estrutura do solo e 
topografia. Conforme Roaf (2002), os três princípios, nos quais toda edificação deveria se basear, 
são: projetar para um clima; projetar para o meio ambiente social e físico; e projetar para o tempo. 

Uma das principais preocupações do Design Sustentável consiste em fixar prioridades, 
elencando quais princípios e estratégias fornecerão melhores resultados. Para tanto, é 
necessário realizar uma avaliação dos riscos envolvidos, tanto em escala local como global, 
identificando ao mesmo tempo as possibilidades que se estabelecem em cada circunstância 
e contexto, e ponderando-as com relação aos custos e investimentos que se farão 
necessários. (WILHIDE, 2004) 

Assim, dado que o Design Sustentável consiste em desenhar projetos que se adaptem a climas e 
habitats específicos, que variam desde desertos até cidades com elevadas densidades populacionais, 
não é possível fixar uma lista de prioridades que seja aplicável a todos os casos da mesma forma: 
em regiões áridas, por exemplo, a economia de água constitui uma das prioridades ecológicas; em 
outras circunstâncias pode-se arraigar em proteger o hábitat onde se encontra alguma espécie 
ameaçada de extinção.

2.1.2. Habitação sustentável

A partir da década de 70, as questões ambientais se refletiram na construção de edificações por 
meio de projetos que buscavam reduzir o consumo energético (KEELER, 2010). Desde lá, a ênfase 
na construção de baixo impacto ambiental passou a ter um escopo cada vez mais amplo e sistêmico, 
sendo incluído dentro do conceito de desenvolvimento sustentável (FELIX apud OLIVEIRA et al., 
2004).A definição de habitação sustentável é complexa e ainda pouco citada na literatura. O termo 
pode ser comparável a ‘casa ecológica’, ‘green house’, ‘ecohouse’, ‘casa eficiente’, ‘casa 
autônoma’ e afins. 

O presente trabalho parte do pressuposto de que uma habitação sustentável baseia-se em uma 
abordagem integrada de projeto. De qualquer forma, tanto no meio urbano quanto no rural, o 
projeto de uma casa sustentável inicia pelo estudo do terreno e do entorno mais próximo: a
topografia, os acessos, as visuais, a vegetação existente, os ventos dominantes. Este estudo amplia-
se com a análise dos recursos que o território oferece: a vegetação local, os materiais disponíveis, as 
múltiplas formas de trabalhar e os sistemas empregados na região. Num sentido mais amplo, tanto 
hoje como antigamente, o genius loci, ou espírito do lugar, é o elemento que nutre o projeto de 
arquitetura sustentável. Porém, não se trata de nostalgia, mas sim de encontrar um equilíbrio entre a 
tradição e a contemporaneidade, e desenvolver uma habitação ‘sensata’: funcional, confortável, que 
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otimize as matérias-primas e seja respeitosa com o lugar, no sentido amplo da palavra (GAUZIN-
MÜLLER, 2005).

Assim, entende-se que a casa e o jardim devem estar intimamente relacionados, tanto visual quanto 
fisicamente, partindo do principio de que configurarão ambientes internos e externos que se 
interpenetram e relacionam. A forma como esses ambientes serão usados e arranjados será 
determinada pela personalidade e necessidades de seus moradores (STEVENS, 1999). Com isto, a 
edificação deve ser projetada e construída segundo preceitos mais sustentáveis, considerando que 
nenhuma iniciativa será adequada o suficiente se não contemplar aspectos da implantação do objeto 
construído ao contexto, a partir da correta leitura da paisagem local.  

2.1.3. Integração a paisagem local
De acordo com Gauzin-Müller (2011), a noção de integração ao lugar é muito subjetiva e se presta a 
inúmeras interpretações. Para uns, a integração é a transposição contemporânea da arquitetura 
vernácula. Para outros, a integração pode chegar ao mimetismo: os revestimentos de madeira de cor 
griz prateado se confundem com as rochas e os pinheiros do entorno, por exemplo. Do ponto de 
vista da situação física, as características do terreno – como a topografia, vegetação, edificações 
adjacentes e microclimas – afetam as estratégias do design sustentável (KEELER, 2009). Um 
terreno localizado na face norte de uma encosta (no hemisfério sul) pode apresentar oportunidades 
excelentes para se usar a energia solar na calefação de ambientes, aquecimento de água e geração de 
eletricidade. Já um terreno localizado na face sul de uma encosta (também no hemisfério sul) pode 
ter acesso ilimitado ao sol durante o inverno, a estação em que ele se faz mais necessário para fins 
de calefação de ambientes. As edificações do entorno às vezes bloqueiam a incidência do sol, o que 
tem resultados tanto negativos como positivos. Uma edificação adjacente pode, por exemplo, 
sombrear um sistema fotovoltaico, reduzindo a geração de energia, mas, ao mesmo tempo, 
impedindo que o sol baixo indesejado entre pelas janelas oeste. Da mesma forma, a variedade e a 
densidade de árvores e outras vegetações no terreno e perto dele criam oportunidades e obstáculos 
para o arquiteto. 

De modo geral, a presente pesquisa entende que o contexto não é apenas uma situação física, 
limitada por uma área, um terreno e suas características geográficas, mas todas as situações de uso, 
da cultura, e assim por diante. Fazem parte do contexto as propriedades e características dos 
usuários do edifício, bem como seus valores e preferências, estéticos ou culturais. No entanto, é 
importante destacar que esta pesquisa não pretende aprofundar nas questões sócio-culturais
relacionadas à estrutura urbana, mas sim realizar uma leitura de suas influências diretas na escala 
local da habitação residencial e da dinâmica interna dos moradores de um determinado terreno ou 
espaço privado. Assim, considera que o contexto é a situação que envolve o edifício e que constitui 
o ambiente onde o edifício opera (FELIX, 2008). Neste sentido, Alexander (1977) define que a 
integração a paisagem local pressupõe um processo de projeto integrado que considere:

• As condições físicas do terreno onde se vai construir: orientação geográfica, ventos 
predominantes, topografia, vegetação, clima;

• As condições urbanas do terreno: vias de acesso, edifícios importantes ou características 
existentes no entorno, legislação urbanística, infra-estrutura;

• As características do usuário: atividades que o edifício deverá abrigar, expectativas dos usuários, 
recursos financeiros, estrutura das relações entre os usuários;

• As condições temporais: por quanto tempo cada uma das propriedades do contexto irá se manter, 
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quais as possíveis modificações, previsões de ampliação ou demolição das partes do edifício.

2.1.4. Arquitetura Paisagística
Pilotto (1997) define ‘Paisagismo’ como a ação que funciona criando ou recuperando a paisagem 
natural do ambiente, de forma a atender as funções definidas pelo homem, mesmo quando estas 
funções forem de caráter apenas estético. No Brasil, Macedo (2000) define que Paisagismo é um 
termo genérico, e costuma ser utilizado para designar as diversas escalas, formas de ação e estudo 
sobre a paisagem, que podem variar do simples procedimento de plantio de um jardim até o 
processo de concepção de projetos completos de Arquitetura Paisagística como parques ou praças. 
O conceito de Arquitetura Paisagística corresponde a uma ação de projeto específica, que passa por 
um processo de criação a partir de um programa dado, visando atender à solicitação de resolução de 
uma demanda social requerida (MACEDO, 2000).

Tal ação de projeto envolve uma pré-concepção tridimensional, desenvolvida de modo a qualificar 
ambiental, estética e funcionalmente um espaço livre determinado, que pode, de acordo com a 
escala do projeto, ter um significado complementar ou estrutural em relação ao espaço (MACEDO,
2000). O mesmo autor aponta para a fragilidade na interpretação do conceito, enfatizando que a
definição de paisagismo muitas vezes é limitada à seleção e emprego de espécies vegetais. No 
entanto, o projeto de Arquitetura Paisagística sempre está aplicado ao espaço livre como um todo –
seja ele uma rua, um pátio, um jardim, um parque – e não exige necessariamente a utilização de 
vegetação para sua concretização (MACEDO, 2000). Assim, deve considerar não somente os
espaços livres, mas também o relevo, águas, construções, estradas, formas de propriedade do solo, 
ações humanas decorrentes (como plantio e edificações) e, finalmente, o comportamento (individual 
e coletivo) dos seres humanos (MACEDO, 2000).

2.1.5. Paisagismo Ecológico
A preservação ou regeneração de ecossistemas locais garante a integridade da edificação do ponto 
de vista ambiental, e o baixo impacto de sua implantação. Assim, em projetos voltados a 
sustentabilidade, para além da compreensão do conceito de Arquitetura Paisagística, é fundamental 
considerar o emprego de requisitos do Paisagismo Ecológico, que complementam as práticas do 
paisagismo convencional e garantem a intervenção de menor impacto que se almeja no Design 
Sustentável. Backes (2004) define que o Paisagismo Ecológico é o design que parte do princípio de 
que uma paisagem que seja produtiva às necessidades humanas deve ser também um sistema 
integrado com a natureza, que respeite os processos e ciclos naturais.  Portanto, compreende o 
processo de design de um local a partir de uma atividade multidisciplinar de análise (da situação, do 
terreno, das condições climáticas, etc.), avaliação (das necessidades e produções de cada elemento 
do sistema) e decisão (da escolha dos elementos integrantes e de seu posicionamento no sistema 
final). Assim, o foco do Paisagismo Ecológico não está em cada elemento em si, mas na relação 
entre os elementos. Conforme Backes (2004), os fatores que contribuem na caracterização do 
Paisagismo Ecológico são: 

• Origem das plantas: Ainda que controverso, o conceito de plantas nativas é questão central no 
Paisagismo Ecológico. Essencialmente, são consideradas nativas aquelas que ocorrem 
naturalmente no local em que será feito ou estudado o paisagismo, não sendo incluídas, 
portanto, espécies exóticas que se multiplicam espontaneamente em diversos locais.

• Diversidade de espécies: A diversidade de espécies é fundamental para a atração de pássaros 
insetívoros e a fauna nativa, que devem ser encorajados a partir das espécies de plantas que 
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tenham frutos e sementes que forneçam alimento, água e abrigo (cercas, esconderijos, pilhas de 
pedras, paus e troncos em desordem, lugares rústicos). Desta forma, é interessante alternar 
árvores com arbustos, plantas perenes com caducifólias e escolher espécies de forma a garantir a 
disponibilidade de frutos e flores durante o ano.

• Wildlife gardening: embora seja uma denominação européia, o conceito de ‘wildlife 
gardening’, é definido por Palazzo Jr. e Both (1989) como a prática da jardinagem tendo em 
vista não apenas a beleza estética das plantas, mas também a atração e proteção da fauna 
silvestre, já é amplamente divulgado e posto em prática tanto na Europa como na América do 
Norte, onde entidades conservacionistas desenvolvem programas específicos de apoio aos 
interessados em atrair a fauna silvestre para seus quintais, sítios, fazendas ou mesmo jardins 
urbanos. 

• Padrões, ou efeitos de interface: Na fronteira entre dois ecossistemas, existe um terceiro que é 
mais complexo e que, por combinar os outros dois, recebe mais nutrientes e se torna mais 
produtivo. Portanto, a produtividade aumenta quando são produzidas mais "margens" ou 
interfaces. É importante considerar que as possibilidades de espécies de vegetação na interface 
são escolhidas por compatibilidade.

• Sucessão natural: Em terras degradadas ou compactadas, a invasão de ervas "daninhas" é 
comum.  Estas plantas, consideradas de sucessão primária ou também denominadas ‘plantas 
pioneiras’, ocupam um nicho que foi deixado vago, sem preenchimento. Sua taxa de 
disseminação é alta e sua longevidade é baixa, e suas características visam criar condições de 
sombreamento para o desenvolvimento de outras espécies vegetais denominadas intermediárias 
e tardias. 

• Dimensões no espaço: Em uma floresta as plantas e outros organismos ocupam não só o espaço 
horizontal como o vertical, em diversos níveis.  Assim, temos as plantas rasteiras cobrindo o 
solo, seguidas de camadas de ervas e arbustos menores, arbustos maiores, árvores menores que 
formam uma copa semi densa e que, por fim, são penetradas pelos troncos das árvores e 
palmeiras mais altas. Em geral, em florestas tropicais e subtropicais é possível identificar em 
torno de sete camadas de vegetação ocupando o espaço vertical, além das plantas trepadeiras, e 
das que brotam a partir dos galhos (como algumas bromélias), que formam outra dimensão 
espacial.  O mesmo ocorre verticalmente abaixo do nível do solo com as raízes das plantas 
ocupando diferentes profundidades, minando diferentes nutrientes e ocasionando uma mudança 
no solo que traz então maiores possibilidades (mais nichos).

• Dimensões no tempo: Plantas crescem em diferentes velocidades.  Assim, a natureza pode 
ocupar o mesmo espaço com várias espécies diferentes em vários estágios de crescimento.  
Enquanto as mais rápidas atingem a maturidade, provêm sombra para as mais lentas se 
desenvolverem. Estas dimensões devem ser levadas em consideração no processo de design.

3. RESULTADOS
Para auxiliar no desenvolvimento de projetos paisagísticos de cunho sustentável, buscou-se 
sistematizar as informações em diretrizes e estratégias de projeto, a partir da revisão bibliográfica 
anteriormente referenciada, e estas serão descritas nos tópicos que seguem.

3.1. Diretrizes de projeto
Nas diretrizes para o desenvolvimento da implantação, considera-se em primeiro plano a análise do 
terreno, observando-se os potenciais e as limitações da área tendo em vista os objetivos do projeto 
previamente definidos. Muito embora não devam substituir a percepção do local, devem ser 
desenvolvidos mapas com a análise dos condicionantes do terreno em conjunto com observações no 
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local. A partir desta análise, consegue-se entender a vocação do local, respeitar seus limites e tirar 
partido de potencialidades. Referente às questões do ambiente natural, as diretrizes para o 
desenvolvimento da implantação são (MASCARÓ, 2008):

Quadro 01: diretrizes para o desenvolvimento da implantação

Cobertura Vegetal
Procurar preservar o máximo de vegetação nativa possível e preservar maciços vegetais existentes. 
Identificar a vegetação, existente ou proposta, que pode ser incorporada aos espaços abertos, utilizada como barreira 
para ventos frios ou empregada como parte do sistema de drenagem do local.
Identificar corredores verdes no terreno. Corredores e microcorredores verdes são porções de ecossistemas naturais ou 
seminaturais, ligando unidades de vegetação, facilitando a dispersão de espécies e a recuperação de áreas degradadas, 
bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maiores do que 
aquelas das unidades individuais.
Identificar corredores ripários no terreno, quais sejam as zonas de amortecimento ao longo de cursos d’água, que 
possibilitam o controle de sedimentos, a preservação da qualidade da água e o auxílio na drenagem local. Neste 
sentido, devem-se observar as exigências da legislação vigente.
Otimizar as áreas ocupadas com edificações de forma a ter maior área para o paisagismo, considerando que, quanto 
maior permeabilidade do terreno maior a redução de impactos sobre a paisagem local. 
Identificar áreas do terreno que estejam com vegetação mais degradada ou áreas sem cobertura vegetal, como áreas 
prioritárias para implantar edificações.
Realizar levantamentos específicos de fauna e flora quando o terreno apresentar alto valor ecológico e espécies 
ameaçadas ou raras. As principais estratégias para terrenos com altos valores ecológicos incluem estabelecer áreas de 
conservação de habitat e monitorar os impactos da construção sobre o local.
Realizar laudo de cobertura vegetal para a análise do impacto do empreendimento na vegetação, quantificando e 
determinando as necessárias medidas compensatórias de acordo com o Código Florestal Federal (Lei Nº: 4771/65), 
Código Florestal Estadual (Lei Nº: 95519/92), Resoluções do CONAMA e Decreto Municipal Nº 15418/2006.
Topografia
A topografia exerce efeito no microclima, nos padrões de drenagem da água, no caráter dos acessos e nas vistas do 
terreno. Assim, mapear as seguintes características topográficas:
• Encostas voltadas para o sol ou para a sombra;
• Encostas íngremes;
• Linhas de drenagem natural;
• Pontos do terreno com vistas privilegiadas e pontos com vistas obstruídas;
• Áreas encharcadas e áreas suscetíveis à erosão;
Conservar a vegetação nas encostas, considerando que encostas íngremes (acima de 30°) indicam problemas de erosão 
em potencial caso a cobertura vegetal do terreno tenha sido removida.
Evitar movimentações de terra, se possível priorizar casas afastadas do solo, pois estas apresentam menos impacto 
ambiental ao terreno. As movimentações de terra prejudicam a integridade ecológica do local, afetam os padrões 
naturais de drenagem e podem causar a erosão do solo.
Padrões de drenagem natural
Considerar que águas pluviais mal geridas representam erosão e perda de nutrientes, dispersão de poluentes químicos, 
lixo e sedimentos para cursos d'água. Observar que a água procura o sentido da maior declividade para escoar 
(perpendicular às curvas de nível). Assim, nos locais onde as curvas se fecham, a água se concentra formando uma 
área chamada “implúvio”. Onde as curvas se afastam, a água se separa e o terreno é o mais seco da encosta, essa área 
chama-se “displúvio”.
Considerar que sítios com declividade de: 
• 2% ou menos: possuem dificuldade de drenagem 
• 2 a 7%: escoam bem 
• 8 a 15%: são mais adequados para atividades que não precisem de construção 
• 16 a 30%: são locais que devem ser evitados para construção, uma vez que são necessárias obras especiais para a 
sua utilização. 
• Mais de 30%: são terrenos com necessidade de estabilização (manutenção da cobertura vegetal) 
Propor bacias de amortecimento como uma estratégia específica para a contenção de águas pluviais em terrenos 
íngremes, utilizadas para o armazenamento do excesso de água para períodos secos ou para irrigação. Devem-se
observar os sistemas de escoamento e o posicionamento relativo às áreas de uso. Os armazenamentos de água abertos 
são mais indicados para áreas úmidas.
Ventos predominantes e insolação
Dispor os lotes de modo com as casas possam maximizar os ganhos solares (sombreamento no verão e insolação no 
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inverno), o acesso às brisas de verão e a proteção aos ventos frios de invernos;
Considerar que encostas para o norte recebem mais luz se voltadas para o leste a temperatura maior é alcançada pela 
manhã, se for para oeste é alcançada pela tarde. Uma encosta voltada para sul irá receber pouca radiação solar direta.
Priorizar, em terrenos ondulados, as encostadas que recebem radiação solar direta para a implantação das edificações, 
de forma a buscar o maior conforto térmico.
Considerar o efeito de sombreamento das residências sobre a vizinhança.
Microclima gerado pelas condições do terreno
Observar como a topografia e a vegetação do local afetam o movimento do ar e como interferem na insolação.
Considerar que as variações na topografia, representam, em geral, variações no microclima.
Zonear o projeto considerando a posição relativa de acordo com a freqüência de manutenção e uso.

3.2. Zoneamento do projeto
De acordo com Backes (2004), é fundamental planejar a distribuição dos espaços no jardim através 
do zoneamento (setorização), ou seja, a distribuição das atividades de acordo com as funções a elas 
destinadas, conforme diretrizes citadas no Quadro 01. Deve-se buscar não localizar áreas geradoras 
de ruídos (piscinas, salão de festas) próximas a dormitórios ou áreas de estar das residências e 
vizinhos, considerando o efeito do empreendimento sobre a vizinhança. Por outro lado, devem-se 
identificar fontes de ruídos e locais com perda de privacidade, a partir das áreas vizinhas. Enquanto 
fontes de ruídos consideram-se as áreas com concentração de comércio, vias de fluxo intenso e 
espaços de recreação (ginásios, pátios de escolas, entre outros). A partir deste levantamento, deve-
se procurar localizar as vias internas e as garagens o mais afastadas possível de dormitórios e 
espaços de estar, agrupar as áreas geradoras de ruídos e afastá-las das áreas que necessitam de 
maior silêncio e localizar anteparos, cercas vivas e árvores entre as fontes de ruído e as residências. 

A vegetação presente nos espaços abertos pode configurar diferentes ambientes e demarcar 
caminhos. Para que se possa dar o tratamento paisagístico adequado a cada local de uma área, é 
recomendável realizar uma subdivisão, determinando limites conhecidos para as áreas: frontal, 
lateral e fundos. Quando existir espaço para o paisagismo em área interna, teremos ainda mais uma 
área a ser considerada à parte das demais, pois deverá receber tratamento paisagístico específico e 
diferenciado. Os acessos ao terreno, bem como às diferentes funções, devem passar por um 
processo de hierarquização, o que influenciará no posicionamento e tratamento dos mesmos.  Os 
caminhos de serviço devem receber o tratamento de pisos resistentes e seguros, enquanto os 
caminhos de lazer ou recreação possibilitam traçados mais sinuosos, que conduzem a uma 
apreciação visual dos pontos desejados a serem destacados no contexto do jardim. Qualquer tipo de 
caminho pode comportar, durante seu percurso: intervenções, clareira, pátios, mirantes, de modo a 
permitir ao usuário opções de parada para descansar, beber água, colher frutas, contemplar, etc. Os 
mais indicados são aqueles que margeiam a vegetação, pois facilitam a manutenção do jardim e 
evitam cortar o espaço destinado ao gramado.

3.3. Estratégias de projeto
Para finalizar, Backes, no “Projeto de um jardim produtivo”, identifica um roteiro padrão utilizado 
em projetos paisagísticos adaptados à produção de jardins. Assim, propõe usos para a construção do 
programa de necessidades, o caráter das áreas e elementos paisagísticos. Cada um destes tópicos foi 
sistematizado e transformado na listagem de estratégias do Quadro 02, conforme segue.

Quadro 02:

1. PLANTAS Plantar diversidade de espécies;
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Priorizar espécies produtivas e nativas (frutíferas, temperos e ervas medicinais);
Utilizar plantas de baixa manutenção, que necessitam menos poda, irrigação, agrotóxicos e 
adubações; 
Valorizar plantas cujo valor ornamental está nas folhas ou na estrutura dos galhos;
Evitar uso excessivo de gramados e de canteiros com flores anuais;
Utilizar a vegetação para criar recantos (altura, porte, forma de crescimento);
Tirar partido das cores e texturas para criar composições nos jardins;
Utilizar maciços de vegetação para proteger dos ventos indesejados, ruídos, poluição, e criar 
privacidade, quando desejado;
Utilizar plantas adaptáveis ao clima, ao sol local, água e substrato. 

2. MANEJO 
DE ÁGUAS

Observar as linhas de drenagem naturais do terreno;
Tirar proveito das curvas de nível para conduzir as águas aos jardins através de canais de infiltração;
Integrar espelhos d’água e pequenos lagos com cultivo aquacultural;
Utilizar os efluentes das residências para irrigação dos jardins, tratando-os com as plantas;
Utilizar pisos com superfícies drenantes.
Realizar o tratamento das águas no próprio local sempre que possível.

3. MANEJO 
DE PRAGAS 
E DOENÇAS

Ter no jardim abrigo (ninhos, tocos), água (bebedouros) e alimentação (plantas floríferas e frutíferas) 
para atração da fauna nativa.
Introduzir adubação orgânica para enriquecimento do solo.

4. MANEJO 
DE RELEVO, 
SOLOS E 
SUBSTRATOS

Reduzir e regrar as movimentações de terras, principalmente as terraplenagens;
Separar com antecedência e aproveitar posteriormente a primeira camada de solo em movimentações 
de terra, quando única opção.
Ter sempre solo coberto, utilizando vegetação para evitar erosão, lavagem do solo e do substrato, e 
perda de nutrientes. 

4. CONCLUSÕES
Os resultados até o presente momento buscaram elencar as condicionantes que devem ser analisadas 
no local, para então zonear o projeto e definir as estratégias paisagísticas específicas. Entende-se 
que uma das principais características de um jardim sustentável é que deve utilizar uma ampla gama 
de plantas de diferentes categorias estruturais, como árvores, arbustos de proteção, arbustos 
medianos, arbustos baixos, forragens, gramíneas, trepadeiras, perenes e bulbos. Para tanto, as 
estratégias de conservação da biodiversidade incluem a preservação da vegetação nativa e aumento 
de sua qualidade e área sempre que possível, a recuperação de espécies ameaçadas e a prevenção de 
espécies raras de se tornarem em extinção. É de fundamental importância que se empreguem 
espécies que desenvolvam alguma função produtiva, integrando estética com a produção de 
alimentos, consorciando frutíferas, hortaliças, plantas nativas espontâneas e ornamentais. Devem-se 
criar espaços que procurem conjugar produção e ornamentação, considerando espécies que 
forneçam alimentos, que sejam de uso medicinal, aromáticas, melíferas ou atrativas para fauna, e 
que sejam de floração ornamental e comestível. Por fim, na definição do zoneamento destas 
espécies, devem-se levar em consideração as questões de acessibilidade e de praticidade no 
cotidiano dos moradores, a fim de facilitar o manejo e a utilização destes espaços.
O presente artigo é parte de uma pesquisa mais ampla vinculada à dissertação de mestrado 
intitulada “A casa e o contexto: a inserção da habitação residencial a paisagem local”. Na 
dissertação completa, pretende-se detalhar as diretrizes e estratégias apresentadas neste documento, 
e apresentá-los aplicados a um estudo de caso específico, que sirva de referencial teórico para o 
desenvolvimento de futuros projetos.
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