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ATIVIDADES DE TRABALHO - MÓDULO 2 

ROTEIRO DO ALUNO 
 

Professor: Fabíola Costa 
 
OBJETIVO 

O Objetivo da disciplina - Atividades de Trabalho do Módulo 2 - é mostrar os 
procedimentos que são aplicados numa situação real de mercado de paisagismo. 

 
Nesta disciplina os objetivos principais são: 
 Recapitular as etapas de visita, estudo de idéias e orçamento de projeto, 

passando ao aluno procedimentos para uma abordagem mais profissional; 
 Analisar e executar as etapas seguintes do fluxograma de paisagismo que 

são: estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo e orçamento de 
implantação; 

 Estudar e utilizar os conceitos dos vários estilos de jardins no 
desenvolvimento de um projeto de paisagismo. 

 
Para atingir os objetivos, o aluno deverá desenvolver haverá trabalhos individuais 

 
 Trabalho 1 : plotagem da planta baixa do local; 
 Trabalho 2 : estudo de idéias (apresentação em Power point) e orçamento 

de projeto; 
 Trabalho 3 : estudo preliminar (planta baixa - desenho artístico); 
 Trabalho 4 : anteprojeto (desenho em CAD para a planta baixa e 

fotomontagem, perspectiva à mão ou no Sketchup para ilustração em 3D); 
 Trabalho 5 (final) : projeto executivo de plantio (desenho em CAD) e 

orçamento de implantação. 
 

AVALIAÇÕES DE FREQUÊNCIA 
 

 Todas as aulas presenciais terão a frequência controlada através de lista 
de presença. 

 Para aprovação, o aluno deverá ter no mínimo 75% de frequência nas 
aulas presenciais, que se encontram discriminadas no cronograma.  

 
 
 
 
DA AVALIAÇÃO E APROVEITAMENTO (NOTAS) 

A média final do aluno será calculada pela seguinte fórmula: 
Nota pelos 4 primeiros trabalhos + nota do trabalho final, dividido por 2 (notas valendo 
de 0 a 10). 
Exemplo: 9 + 10 = 19 / 2 = 9,5 (nota final) 

Boa Sorte! 
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Trabalho 1 – Plotagem da planta baixa do local 

 

  
Plotagem da planta baixa do local em escala adequada, para início dos trabalhos. 
Orientações do professor. 
 
  
         Trabalho 2 - Estudo de idéias e orçamento de projeto 
 
FLUXOGRAMA GERAL: 

 
a) Contato do cliente 
b) Visita ao local 
c) Estudo de Idéias + Orçamento de Projeto 
d) Aprovação do Orçamento 
e) Levantamento do Local e do Cliente 
f) Estudo Preliminar 
g) Anteprojeto 
h) Projeto Executivo + Memorial descritivo + Orçamento de implantação 
 
CONTATO DO CLIENTE: 
 
É uma indicação de outro cliente, que era de Vinhedo. Trata-se de uma residência 
onde vão morar um casal e um filho pequeno. Ele, advogado 37 anos; ela, artista 
plástica 35 anos e um filho de 4 anos. No contato inicial temos de ter uma idéia geral 
do que o cliente quer. O cliente explica que o local é um condomínio fechado em 
Indaiatuba, a casa foi construída há um ano e o jardim foi provisório, não devendo ser 
aproveitado nada. Ele quer construir piscina, churrasqueira, etc... (podemos sugerir o 
formato, localização e acabamentos). Não existe um projeto do arquiteto para o layout 
de pisos e caminhos no jardim, a definição da forma, localização e tipo de material a 
ser utilizado, deverá ser feita pelo paisagista. O revestimento das paredes também 
está aberto a sugestões. 
 
VISITA: 

(vide Anexo 3 – páginas 135 a 139 da apostila de Projeto e Orçamento) 
 
Observações da visita:  

O cliente disse que o condomínio é muito seguro e sua rua, por ser sem saída, possui 
pouco movimento de carros, assim ele sonha em deixar seu filho andando de bicicleta 
na rua asfaltada, enquanto ele descansa e o observa sentado em um banco sob a 
sombra de uma árvore.  
 
Uma boa área de gramado na frente também é desejável, para o filho poder sentar e 
descansar depois de ter andado de bicicleta. 
 
A calçada no condomínio não é padronizada, ou seja, cada morador pode personalizar 
o desenho e o tipo de material a ser utilizado.  
 
O casal sonha com uma piscina e acham importante a privacidade, principalmente no 
solário. Gostariam muito de um chuveirão ou uma cascata na piscina. 
 
Solicitam de um espaço de estar para colocar uma mesa com cadeiras ou um banco. 
Este local deve ser aconchegante e confortável. 
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Gostariam também de uma pequena fonte. 
 
Há ainda um pequeno jardim de inverno em frente à cozinha, gostariam de algo 
especial para o lugar. 
 
Gostariam ainda de ter um local que pudessem cultivar orquídeas, pois são 
apaixonados por elas. 
 
Estilo:  

O cliente tem preferência por determinados estilos, porém, normalmente no mercado, 
dificilmente iremos fazer um jardim com a máxima fidelidade ao estilo original, devido a 
vários fatores, como condição climática, tamanho da área, etc... Portanto, 
normalmente faz-se um jardim contemporâneo com releituras destes estilos 
consagrados.  
 
Para o exercício, teremos então jardins contemporâneos com releituras dos seguintes 
estilos: 

 Clássico 

 Inglês 

 Tropical 

 Japonês 
  
Nesta etapa, o objetivo é também SUPERAR EXPECTATIVAS em termos de 
conhecimento, técnicas de paisagismo, criatividade, capacidade, simpatia e empatia.  
 
NEGOCIAÇÃO: 
 
ETAPAS DO PAISAGISMO: projeto, implantação e manutenção. Deixe claro sempre, 
que a primeira etapa é o projeto, portanto primeiro orçamento é de PROJETO. 
 
ATRIBUIÇÕES DO PAISAGISTA: para fazer orçamento de projeto é necessário saber 
as atribuições do paisagista x atribuições do arquiteto... Quem será responsável pelo 
planejamento de áreas de uso? Deixe tudo muito claro. 
 
PASSE NOÇÕES DE VALOR: é importante para o cliente criar expectativa de valor e 
mostre que o preço de projeto no mercado pode variar muito. 
 
Não pergunte quanto o cliente quer gastar. Normalmente ele não tem noção nenhuma 
do valor de implantação e muito menos do projeto. Lembre-se que para ter o 
orçamento aprovado, primeiro você tem de ganhar a confiança do cliente e ele desejar 
te contratar, depois tem de “adivinhar” o valor que ele espera pagar. Para isso, você 
pode questioná-lo sobre a preferência de algumas plantas para um determinado local, 
informando seus valores. Dessa forma, você estará estimando de forma dissimulada, 
sem ele perceber, o padrão de jardim que ele está pretendendo. 
 
Para que o cliente crie uma expectativa de valor: digamos que você queira cobrar em 
torno de R$ 2.700,00; então você pode dizer ao cliente: “já fiz projetos menores que 
esse por R$ 1.500,00 e maiores por R$ 4.000,00”. Dessa forma, o cliente vai esperar 
um valor de projeto que seja aproximadamente a média desses preços: R$ 2.750,00.  
Então você cobra R$ 3.000,00 e caso ele peça, você ainda pode fornecer um desconto 
(10%, por exemplo) e fechar por R$ 2.700,00. Assim o cliente fica feliz, pois o valor 
cobrado está dentro do que ele imaginava pagar.  
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PREPARAR ESTUDO DE IDÉIAS: 
 

Desenvolvimento do trabalho de acordo com o seguinte formato: 
Material digital: Arquivo em Power point contendo na folha de rosto a descrição do 
aluno (paisagista ou empresa), assunto (Estudo de Idéias), cliente e local. 
 
As idéias deverão ser apresentadas de forma conceitual, sem detalhamento que 
permita a implantação. Não se deve perder muito tempo em sua elaboração. O Estudo 
de Idéias serve para que o cliente possa avaliar se a proposta está dentro do que ele 
deseja. Procure descrever e analisar a situação atual, dividindo o espaço de acordo 
com as áreas de uso existentes, e, em seguida apresentar a proposta de paisagismo 
para o local. 
 
PREPARAR ORÇAMENTO DE PROJETO: 
 

O orçamento deve conter: 

 Descrição dos Serviços: descrever as etapas de projeto (ex: estudo preliminar, 
anteprojeto, projeto executivo) especificando o que será feito em cada etapa e 
qual o material que será entregue (ex: plantas, elevações, perspectivas, 
detalhamento, memoriais, etc);  

 Valor do Projeto; 

 Forma de Pagamento; 

 Prazos de Entrega; 

 Validade da Proposta; 

 Observações importantes. 
 
Fazer duas cópias: uma para o cliente e outra para o paisagista. 
(vide Anexo 6 – páginas 144 a 146 da apostila de Projeto e Orçamento) 
 
PREPARAR APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IDÉIAS E ORÇAMENTO DE 
PROJETO: 
 

Fazer diagnóstico do empreendimento (rápido). 
Fale do conceito do projeto de paisagismo, apresente as idéias buscando os pontos 
principais, compare a situação atual com a proposta.  
 
Fale das áreas de uso de cada bloco, ilustrando com fotos, encaixando sempre as 
palavras chave citadas pelo cliente na visita, por exemplo: intimidade, sofisticação, 
praticidade, etc... 
 
Ressaltar novamente que isto é apenas um estudo de idéias e será 
melhorado/alterado no projeto. 
Leitura do orçamento do projeto. 
 
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO: 
 

Se o cliente aprovar o orçamento, agenda-se então a data para o levantamento do 
local e do cliente.  
Pode-se receber uma parcela do valor (sinal) no aceite da proposta, ou deixar para 
receber posteriormente no dia do levantamento do local. 
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Trabalho 3 - Estudo Preliminar 

 
 
LEVANTAMENTO DO LOCAL E DO CLIENTE : 
(vide Anexo 1 – páginas 126 a 129 da apostila de Projeto e Orçamento)  
 
VISTORIA RÁPIDA NO LOCAL: faz-se uma vistoria rápida no local, confirmando as 

idéias originais do cliente e do estudo de idéias. 
 
VERIFICAÇÃO DE PREFERÊNCIAS DO CLIENTE: deixar o cliente olhando livros ou 

fotos com jardins, orientando-o a marcar páginas com elementos que gosta e que não 
gosta (fichas verdes ou vermelhas). 
 
VISTORIA TÉCNICA: enquanto o cliente fica olhando livros e fotos, o paisagista deve 

fazer medições, tirar fotos, ter idéias novas, analisar os espaços..., preenchendo o 
check-list. 
 
DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES: juntamente com o cliente, devem-se definir as 
diretrizes básicas do projeto, discutir as idéias para cada espaço/paisagem, analisar as 
idéias do cliente, justificando tecnicamente a aceitação ou não e propor novas idéias. 
 
O levantamento só estará finalizado quando todos os espaços possuírem uma diretriz 
a ser seguida. 
 
ESTUDO PRELIMINAR: 
 

O Estudo Preliminar é uma prévia da distribuição das áreas de uso, espaços e 
disposição dos elementos do projeto. Como tudo ainda pode ser alterado, não se deve 
perder muito tempo desenvolvendo detalhes dos elementos. 
Por exemplo: se for projetar um caramanchão num local e ainda não está totalmente 
definido se ele vai realmente ser aprovado, não perca tempo projetando detalhes. No 
estudo preliminar, você tem de se preocupar em vender a idéia, ou seja, você deve 
comentar a sensação que ele vai proporcionar aos convidados, as vantagens e 
desvantagens de seu uso, a forma que ele vai ter o espaço que vai ocupar, etc. O 
objetivo é dar subsídios para tomar uma decisão de usá-lo ou não.  
 
Estudo das áreas de uso: 
Analise as áreas de uso existentes, procurando solucionar os conflitos. 
Faça um layout, seguindo alguns princípios básicos: 

 Tamanho depende da importância e uso de cada área. Tente imaginar o 
espaço projetado, comparando-o com espaços existentes ao seu redor; 

 Se quiser separação entre áreas de uso: crie áreas ou elementos 
intermediários entre elas, desloque os espaços para quebrar a continuidade; 

 Se quiser integração entre áreas de uso: utilize linhas orgânicas ou sinuosas 
na divisa entre elas. Evite formatos muito óbvios e básicos, capriche, 
personalize, lembre-se que “pequenos detalhes fazem a diferença”. 

 
Estudo de circulação: 
Faça um estudo de fluxos das pessoas entre as áreas de uso, definindo as áreas 
estáticas, áreas dinâmicas, áreas de circulação e áreas sem uso. 
Estime a quantidade de pessoas que circulam ou permanecem em cada área, 
classificando-as em primárias ou secundárias. 
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Defina o melhor layout para os caminhos, lembrando que a direção que um caminho 
será a mesma que o observador olhará. 
Pense na questão de segurança. 
Pense na necessidade de cobertura para cada área de circulação ou estática. 
 
Estudo de elementos funcionais: 
Faça um check-list dos elementos funcionais de acordo com sua posição: 
 
PISO: 
Erosão: áreas muito inclinadas ou com queda d´água de telhado; 
Uso: lazer ou esportes pode-se utilizar gramados; 
Luminosidade: a cor do piso pode diminuir ou aumentar a quantidade de luz no local. 
 
PAREDES: 
Dividir ou criar ambientes; 
Barreiras virtuais: disfarçar elementos/ vistas; 
Barreiras compactas: vento, ruído, sol, poluição; 
Controle de circulação; 
Controle de visualização. 
 
TETO: 
Proteção de sol ou chuva. 
 
Estudo de elementos estéticos: 
Defina os limites da paisagem, para onde o olhar será direcionado, como será a 
dinâmica do olhar. 
Molduras: utilize elementos verticais para delimitar o início e final da paisagem. 
Lembre-se que os elementos da moldura devem ser mais altos que os elementos 
dentro dela. 
Pontos de convergência: defina onde estarão posicionados os elementos principais de 
cada paisagem, perceba que eles têm o poder de direcionar a vista dos observadores, 
dê preferência para posicioná-los do lado esquerdo da paisagem, para destacá-los, 
utilize vegetação ou elementos de fundo que sejam contrastantes na textura, forma e 
cor. 
Linhas: a vista dos observadores tem a tendência de “caminhar” sobre linhas, portanto, 
elas podem direcionar a vista ou alterar a velocidade que a vista passa pela paisagem. 
Linhas retas tem a tendência de “acelerar” a vista das pessoas; linhas mais sinuosas 
fazem a vista “passear” pela paisagem. 
Linhas retas dão idéia de divisão, já as linhas em curvas dão idéia de 
complementação. 
Lembre-se: Mantenha o Equilíbrio, Harmonia, Unidade e Ritmo. 
 
Escolha dos elementos e espécies vegetais: 
No estudo preliminar, pode-se pensar e definir os principais materiais e espécies 
vegetais, porém o detalhamento destes elementos e a definição final somente é 
tomada na apresentação do anteprojeto. 
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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR: 
 

Apresente o conceito geral do projeto de paisagismo. 
Divida a área em grandes blocos de áreas de uso e faça uma explanação geral. 
Para cada área de uso de cada bloco, apresente o conceito e as idéias, anotando os 
elementos a serem utilizados e principalmente o porquê de sua utilização. Você pode 
complementar a apresentação com fotos que ilustrem os espaços, elementos e 
algumas espécies utilizadas. Lembre-se que a melhor forma de convencer o cliente a 
adotar suas idéias é uma boa argumentação, principalmente utilizando conceitos 
técnicos. Quando for recusar uma idéia do cliente, explique tecnicamente o porquê e 
procure adotar esta idéia em outro local, se pertinente. 
Em cada área de uso, vá anotando as idéias aprovadas que serão desenvolvidas no 
anteprojeto. As idéias do paisagista que forem reprovadas pelo cliente têm de ser 
discutidas até que se chegue num consenso do que pode substituir estes elementos. 
Perceba que a aprovação ou não das idéias depende muito de um bom levantamento 
de dados, onde já se faz uma pré-aprovação das áreas de uso e elementos que serão 
utilizados no projeto de paisagismo. 
 
Apresentar planta baixa - Desenho Artístico. 

 
 

Trabalho 4 - Anteprojeto  
 

ANTEPROJETO 
 

Com a definição e aprovação do estudo preliminar, apresenta-se a proposta 
paisagística propriamente dita. Faz-se um detalhamento das áreas de uso 
especificando espécies vegetais, materiais e complementos utilizados, sua localização 
e dimensionamento.  
 

APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO 
 

Esta etapa é a que antecede a elaboração do projeto executivo final. Portanto, ao final 
da apresentação do anteprojeto, todos os elementos devem estar claramente 
definidos, desde o material utilizado no piso do estacionamento até a espécie de 
forração que será utilizada no vaso da piscina... 
 
Na apresentação, o paisagista faz uma breve retomada do que foi definido no estudo 
preliminar e inicia a apresentação detalhada de cada espaço e área de uso, 
discriminando todos os elementos que pretende utilizar. Para cada área de uso, anote 
todos os elementos aprovados e analise com o cliente os elementos que ainda estão 
pendentes, até que se chegue a uma definição final de todos os elementos. 
 
No Anteprojeto é essencial uma boa representação gráfica: planta baixa, 
perspectiva(s), fotomontagem(s) e/ou elevação(s). Também apresentam-se fotos das 
espécies vegetais, materiais e complementos utilizados, para que o cliente consiga 
entender melhor a idéia do paisagista e consequentemente aprová-la ou reprová-la. 
 
Apresentar planta baixa (desenho em CAD) e pelo menos 01 fotomontagem ou 
perspectiva a mão ou no computador (Sketchup).  
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Trabalho 5 (trabalho final)-  Projeto Executivo e Orçamento de implantação. 

 

 
Este item contém as informações técnicas necessárias para a execução da solução 
definitiva do anteprojeto. Apresentação de planta baixa em CAD (e, se necessário, 
elevações). 
 
O projeto executivo compreende: 
Projeto Executivo de Pisos e Complementos:  

 especificação e dimensionamento de pisos, acessos, circulações, canteiros e 
floreiras, bem como de outros elementos que possam vir a fazer parte do 
projeto. 

 locação e especificação dos pontos de iluminação (dependendo do caso, 
apresenta-se em prancha separada).  

Projeto Executivo de Plantio: 

 especificação das espécies vegetais utilizadas, quantificação, porte da 
vegetação e distância de plantio.    

 
Na apresentação do projeto executivo, entrega-se também o memorial descritivo, 
detalhando como as espécies devem ser plantadas, o espaçamento, a adubação, o 
preparo do solo, etc..., e o orçamento para implantação do projeto (vide Anexo 2 – 
páginas 130 a 134 e anexo 4 – páginas 140 e 141 da apostila de Projeto e 
Orçamento). 
 
O projeto deverá ser plotado e entregue juntamente com o orçamento de implantação 
em uma pasta contendo uma folha de rosto com título (Atividades de Trabalho Módulo 
II), dados do aluno e professor. 
 
Apresentar Projeto Executivo de Plantio (planta baixa em CAD) e orçamento de 
implantação. Não é necessário definir a iluminação e fazer detalhamentos. 


