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17. PAISAGISMO

17.1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

• Compatibilizar o projeto de paisagismo com o de arquitetura, de maneira que seus
objetivos, funções e formas de utilização se integrem com os da edificação, a fim de
assegurar uma contribuição efetiva para sua implantação, acessos, ambientação e
conforto;

• Identificar as atividades internas e externas da edificação, e o usuário, visando criar um
ambiente confortável;

• Analisar o terreno quanto aos seus aspectos fisiográficos: solos, águas superficiais,
topografia, clima, orientação solar, microclima e linhas de escoamento de águas pluviais;

• Explorar as potencialidades da área de projeto, verificando a vegetação existente, suas
características e porte, a fim de delimitar as áreas a serem preservadas, quer pelo porte,
quer por se tratar de vegetação autóctone ou em regime de proteção, ou outra razão;

• Preservar e enfatizar a topografia natural do terreno, tirando partido de suas
características;

• Proteger a área do projeto contra erosão pluvial, mantendo ou refazendo as linhas naturais
de escoamento, protegendo essas linhas por meio de vegetação ou pavimentação e
fixando o solo desprotegido;

• Proteger áreas de corte e aterro através do plantio de espécies com características
adequadas para essa finalidade;

• Racionalizar a escolha da vegetação, através da adoção preferencial de espécies perenes,
que não exijam cuidados excessivos;

• Definir a vegetação e os demais elementos do projeto de acordo com os requisitos
ambientais das diversas áreas internas e externas, contribuindo para o conforto dos
usuários: controle de luz, sombreamento, barreira de vento, umidificação do ar, barreira do
som e outros;

• Definir as soluções sempre em conformidade com a utilização da área pelos usuários,
respeitando eventuais condições particulares de doentes, deficientes, crianças, idosos e
outros;

• Evitar, de maneira geral, a utilização de espécies agressivas, com espinhos venenosos ou
com frutos volumosos e pesados, em áreas de fluxo ou permanência de público;

• Procurar a concisão, evitando a variedade excessiva de elementos vegetais;

• Respeitar sempre o porte médio das espécies adultas, estabelecendo o espaçamento
adequado e evitando assim podas deformantes e a necessidade de corte de árvores que
ponham em risco a segurança das construções;

• Racionalizar a especificação dos elementos construídos, padronizando os equipamentos, o
mobiliário externo, os pisos, elementos de vedação e outros;

• Considerar a necessidade de projetos complementares de iluminação, drenagem e
irrigação;

• As espécies mais indicadas para arborização de vias urbanas são aquelas que
apresentam um sistema radicular pivotante e profundo. As espécies com raízes
superficiais deverão ser plantadas em locais amplos, tais como: parques, praças e
canteiros centrais com pelo menos 2 m de largura;

• Verificar o tamanho e a textura das folhas para evitar o entupimento em calhas e bueiros;
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• Usar preferencialmente as espécies que produzam grande intensidade de flores pequenas;

• Nas vias de largura entre 6 e 8 metros e passeios entre 1,50 m a 2,0 m, deverão ser
plantadas  espécies de pequeno porte, de copa reduzida, principalmente, quando não
houver recuo do imóvel. O espaçamento adotado para o plantio, neste caso, é de 4,0 a 6,0
metros;

• Nas vias com mais de 8,0 metros de largura e passeios que tenham mais de 2,0 metros
deverão ser plantadas espécies de porte médio, podendo-se utilizar espécies de porte
grande quando houver recuo do imóvel e não houver fiação aérea. O espaçamento
recomendado para o plantio é de 6,0 a 12,0 metros. Em projetos de parcelamento do solo
deverá ser observado o disposto na Lei Municipal n.º 6038/91;

• Em passeios com postes de iluminação com fiação aérea ou com rede elétrica
subterrânea, tubulações de água, esgoto e telefone deverão ser plantadas espécies de
pequeno porte, com sistema radicular pivotante. Nesses casos, a PBH e as
concessionárias de serviços públicos envolvidas deverão fazer consultas entre si para
obter informações sobre as instruções de arborização.

A seguir estão relacionadas algumas espécies arbóreas, agrupadas de acordo com características 
específicas e aplicação sugerida: 

17.1.1. Árvores 
a) Parques
Priorizar espécies de grande porte e nativas da flora brasileira, que forneçam alimento e abrigo 
para a fauna. Dentre elas: Ipês, Jequitibá, Jatobá, Copaíba, Sapucaia, Pau-ferro, Jacarandá, 
Cedro, Eritrinas, Cassias, Angicos, Gameleiras, Figueiras, Ingás, Paineiras, Pau-rei, Sucupira, 
Mirtáceas, Palmeiras nativas e fruteiras brasileiras em geral. 

b) Praças
Priorizar espécies de grande porte e explorar, sempre que possível, a diversidade da flora nativa, 
não se prendendo a poucas espécies.  Considerar os variados períodos de floração das espécies, 
de maneira a oferecer continuamente alimento para a fauna. 

Sugestões: Sapucaia, Ipês variados, Pau-ferro, Pau-mulato, Cássia Rosa e Imperial, Eritrinas, 
Paineiras, Escumilhas, Manacá, Calistemon, Palmeiras nativas, Flamboyant. 

c) Logradouros
Obedecer rigorosamente a Deliberação Normativa n.º 09, de 08 de julho de 1992 – Conselho 
Municipal do Meio Ambiente – COMAM. 

Quanto ao porte, sugere-se: 

Grande porte: Ipê roxo, Ipê amarelo, Ipê rosado, Sibipiruna, Jacarandá mimoso, Cassia javânica, 
Magnólia, Pau-mulato, Pau-ferro, Sapucaia, Saboneteiro etc.; 

Médio porte: Escumilha africana, Cassia aleluia, Ipê branco, Manacá da serra, Quaresmeira, 
Magnólia branca, Astrapéia etc.; 

Pequeno porte: Calistemo, Escumilha resedá, Murta, Erytrina speciosa, Acássia mimosa, 
Cedrinho, Urucum, Flamboyant mirim, Hibisco, Stifftia, Grevilha anã, Ipê mirim, Romã, Pitanga etc. 

d) Canteiros centrais
Usar basicamente as mesmas espécies, definidas pela deliberação normativa para passeios, 
levando-se em consideração a largura e interferências com equipamentos urbanos como 
semáforos, placas, caixas (telefonia, elétrica e hidrossanitárias), acessibilidade para deficientes 
físicos etc. 
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17.1.2. Plantas herbáceas / arbustivas 
a) Espécies de sol
Lantana camará, Plumbago, Camarão vermelho, Camarão amarelo, Turnera, Vinca, Sanchesia, 
Hemerocalis, Pingo de ouro, Gardênia, Açucenas etc. 

b) Espécies de meia-sombra
Marantas, Dracenas, Filodendros, Helicônias, Neumárica etc. 

17.1.3. Forrações 
Para as forrações sugerem-se algumas espécies para sol e meia-sombra, lembrando-se de usar 
espécies perenes, quando os canteiros tiverem pouca manutenção. 

a) Espécies de sol
Grama amendoim, Clorofito, Wedelia, Acalipha (rabo de macaco), Azulzinha, Ajuga, Gazânia, 
Ophiopogon, Grama-azul, Sanvitália, Trapoeraba roxa etc. 

b) Espécies de meia-sombra
Grama preta, Grama amendoim, Pileas, Tradescantia zebrina, Clorofito, Hipomeia rasteira, 
Maranta bisourinho, Gibóia, Hedera helix, Peperômia etc. 

17.2. APRESENTAÇÃO 
Indicar / Identificar: 

• Plantas e, se necessários, corte dos terrenos em escalas não menores que 1:500;

• Indicar as edificações e seus acessos de pedestres e veículos, devidamente cotados;

• Definir todo o espaço externo e seu tratamento: caminhos, canteiros, e outros elementos,
sempre com suas com suas dimensões respectivas e elementos para locação;

• Detalhes de setores, em escalas maiores, quando necessário;

• Indicação dos movimentos de terra, com demonstração de áreas de corte e aterro;

• Representação da conformação final do terreno, com indicação das curvas de nível e dos
pontos baixos para coleta de águas pluviais;

• Locação, dimensionamento e detalhamento de todos os elementos fixos como: espelhos
d’água, lagos, muros, cercas, divisórias de canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes,
escadas, rampas, pisos e outros;

• Esquemas gerais de iluminação, irrigação e drenagem, tanto externos quanto internos,
harmonizados com os projetos especializados destas áreas;

• Representação, por código, de toda vegetação representada em planta, identificando-a na
mesma folha de desenho e apresentando seu nome científico e popular;

• Cotar espaçamento das mudas;

• Representação de todas floreiras e jardineiras internas à edificação com as mesmas
identificações requeridas para áreas externas.
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Apresentação: 

• Desenho plotado em formato A1, escala 1:50, ou a critério da supervisão;

• Selo devidamente preenchido, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE;

• Relatório descritivo da correção química e orgânica do solo, quando necessário;

• Planilha de quantitativos contendo: tabela de plantas com nome popular e científico, porte
das mudas, tamanho das covas, quantidade de espécies;

• Memorial descritivo.

17.3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
Os projetos de paisagismo deverão atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos; 

ABNT NBR 13532 - Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura 

ABNT NBR 9283 – Mobiliário urbano – Classificação; 

ABNT NBR 9284 – Equipamento urbano – Classificação; 

Companhia Energética de Minas Gerais. Manual de arborização. Belo Horizonte: Cemig / 
Fundação Biodiversitas, 2011. 

Deliberações normativas do COMAM: 

DN-05/89 – Define o plantio e poda de árvores; 

DN-09/92 – Normas para plantio em logradouros públicos; 

DN-10/92 – Normas para poda de árvores; 

DN-11/92 – Define documentação e informações necessárias para obtenção de autorização prévia 
para poda, transplante ou supressão de espécime arbóreo de vegetação, inclusive nos casos de 
parcelamento do solo e edificações; 

DN-12/92 – Normas para implantação de parques no município; 

DN-13/92 – Normas para reposição ambiental em casos de supressão de árvores e demais 
formas de vegetação consideradas como relevantes para o solo que revestem; 

DN15-95 Manutenção e conservação de Praças; 

DN-22/99 - Estabelece normas técnicas para o transplantio de árvores; 

DN66-09 Institui o Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental; 

DN67-10 Compensação ambiental por supressão de árvores;  

DN69-10 Estabelece normas para plantio de árvores em logradouros públicos; 

DN73-12 Estabelece critérios e procedimentos para a definição de compensação ambiental nos 
licenciamentos de empreendimentos de impacto no município;  

DN75-12 Orienta os procedimentos de análise e licenciamento de regularização de edificações à 
luz da Lei Municipal nº 9.074, de 18 de janeiro de 2005, em Áreas de Diretrizes Especiais de 
Interesse Ambiental;  

DN76-12 Altera a Deliberação Normativa nº 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a 
compensação ambiental nos casos de supressão de vegetação; 

Código de Obras do Município de Belo Horizonte; 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais. 
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http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN15-95_.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN66-09.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN67-10.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN69_10.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN73-12_CRITERIOS_PARA_COMPENSACAO_AMBIENTAL_EM_LICENCIAMENTO_DE_IMPACTO.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN73-12_CRITERIOS_PARA_COMPENSACAO_AMBIENTAL_EM_LICENCIAMENTO_DE_IMPACTO.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN75-12.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN75-12.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN75-12.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN76-12.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=DN76-12.pdf


17.4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Plantas Ornamentais no Brasil – Arbustivas, Herbáceas e Trepadeiras, de Harri Lorenzi e
Hermes Moreira de Souza;

• Árvores Brasileiras - Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do
Brasil, de Harri Lorenzi;

• Manual de Arborização da CEMIG.
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