
 

 

INSTRUÇÃO TÉCNICA 17 – PAISAGISMO 
Revisão 00 – jan/2014 

1 OBJETIVO 

1.1 Estas Instruções Normativas de Projeto apresentam os procedimentos, critérios e padrões a 
serem adotados para elaboração dos Projetos de Paisagismo a serem apresentados ao 
Departamento de Planejamento Físico e Projetos, da Universidade Federal de Minas Gerais.  

2 CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO  

2.1 Todos os serviços referentes a projetos de edificações deverão ser realizados com rigorosa 
observância do Projeto de Arquitetura, respectivos detalhes e obediência às prescrições e 
exigências do corpo técnico do DPFP- Departamento de Planejamento Físico e Projetos, bem 
como às Normas e condições da legislação vigente, obedecidas às diretrizes de economia de 
energia, de redução de eventual impacto ambiental e sustentabilidade de acordo com a 
Instrução Normativa N°1 do ano de 2010.  

2.2 Os projetos deverão ser apresentados ao DPFP para análise, conforme condições e 
cronogramas de execução contidos no Edital de contratação, não sendo liberados sem o 
cumprimento dos itens constantes nestas instruções. Após análise dos projetos pelos técnicos, 
estes se julgarem necessário, poderão solicitar revisões e complementos ao mesmo. 

2.3 Os projetos somente serão liberados pelos técnicos se estiverem assinados e acompanhados 
das respectivas ARTs ou RRTs.  

2.4 Quando da elaboração de projetos especiais, deverão ser seguidas as normas específicas para 
os mesmos, a serem definidas no edital de contratação. O mesmo edital estabelecerá, quando 
necessário, exigências e obrigações complementares para a elaboração e apresentação dos 
projetos executivos.  

2.5 No caso de projeto de ampliação, apresentar a interligação à parte existente, obedecendo 
todas as condições anteriormente citadas. Os projetos complementares deverão estar 
harmonizados com o projeto de arquitetura e das demais especialidades, observando a não 
interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso 
para inspeção e manutenção das instalações de um modo geral. Todos os detalhes de um 
projeto que possam interferir em outro da mesma obra, deverão ser elaborados em conjunto, 
de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si. 

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 equipamento urbano 
• ABNT NBR 13532 - Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura 
• Código de Obras do Município de Belo Horizonte 
• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais 
• Plano de Diretor UFMG: RESOLUÇÃO No 08/2009, DE 16 DE JUNHO DE 2009 



 

 

 
Bibliografias referentes: 
 

• 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. 
 
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; 
• DN-22/99 - Estabelece normas técnicas para o transplantio de árvores. 
• Código de Obras do Município de Belo Horizonte 
• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais 

4 APRESENTAÇÃO E ENTREGA 

4.1 A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares, aplicativos das 
áreas de engenharia e arquitetura, entregues uma cópia digital em extensão DWG, editável, e 
gravados em DVD. Deverão conter nos arquivos o projeto no modo model space e também o 
layout de cada prancha para impressão. 

4.2  Indicar / Identificar desenho detalhado de cada elemento indicando, se for o caso, o modo de 
fixação, em escalas convenientes, assim como as relações com elementos elétricos ou de 
outros sistemas, se houver; 

4.3 Todo o material produzido deverá ser numerado, titulado, datado, com identificação do autor 
do projeto e de acordo com o modelo do selo e demais diretrizes constante no Roteiro para 
codificação de projetos, fornecido pelo DPFP na primeira reunião. 

4.4 Todos os projetos produzidos deverão ser apresentados também impressos, em formatos 
padrão ABNT. Deverão ser apresentados 02 jogos de cópias, devidamente assinadas, na 
entrega final do trabalho, além de 01 cópia nas entregas ou reuniões intermediárias prevista 
no edital de contratação.  

4.5 Todos os memoriais, relação e quantitativos de materiais e memórias de cálculo deverão ser 
apresentados em 02 cópias impressas, em papel A-4 (relação e quantitativos - também junto à 
prancha de projeto, quando o volume assim o permitir) com suas folhas numeradas, tituladas, 
rubricadas, datadas e assinadas pelo responsável técnico. Deverão ser também entregues em 



 

 

mídia digital tipo DVD, compatível com o editor de texto e planilha eletrônica do Office do 
Windows, editáveis.  

4.6 Todos os documentos também deverão ser entregues em extensão PDF, não editável. Os 
arquivos em PDF de todos os documentos deverão conter assinatura digital do responsável 
técnico, condizentes com as cópias impressas. 

5 DIRETRIZES PARA PROJETOS  
 
Considera-se Projeto de Paisagismo o conjunto de elementos gráficos que representam visualmente 
e de forma sistematizada, todas as intervenções das áreas externas vegetadas. Esse conjunto de 
elementos baseia-se em um conceito e todas as possibilidades de sua aplicação dentro da instituição, 
no caso, a UFMG. 

5.1 Condições especiais 
 
Adotar para o Paisagismo, 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; 

 
 

• 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. 
 

 
• Planta com a localização e entorno da área de intervenção, contemplando a locação do 

estacionamento, com suas dimensões, cotas e curvas de nível, passeios e sistema viário, 
planta baixa das edificações. 

 
• Implantação e localização das mudas e espécies vegetais, tabela da vegetação, com textura 

diferenciada. A escolha da vegetação deve considerar as condições de manutenção da 
UFMG, as espécies eventualmente existentes no entorno, bem como sua adequação às 
condições do solo, clima e características de uso e do entorno. 
 

 
• Devem demonstrar as áreas de intervenção e a sua extensão (metragem quadrada) e legenda 

específica; planta de pisos e outros elementos construídos do projeto, com níveis e 
diferenciações em forma de texturas e legendas; detalhes pertinentes em escala adequada. 

 
•  Memorial descritivo indicando todos os serviços necessários para a execução de todos os 

elementos projetados construídos ou plantados, como o modelo de plantio adotado, os 
procedimentos para o plantio e sua manutenção, a especificação, qualificação e 
quantificação das espécies, dimensões das áreas de intervenção, indicação e quantificação 
dos insumos utilizados, orientações em relação ao preparo do solo, cronograma de plantio 
(incluindo a manutenção por dois anos a partir do término da execução do projeto) e outros 
elementos que se fizerem necessários. 

 
• Prever Sistema de irrigação. 

 

6 FASES DE ENTREGA 
 
O projeto poderá ser entregue em duas fases ou etapas ou em etapa única, conforme especificações 
constantes no EDITAL DE CONTRATAÇÃO. 
 
As fases diferem-se pelo nível de desenvolvimento da solução, sendo a primeira fase consolidada o 
Projeto Básico e a segunda fase o Projeto executivo. 
 
Segundo a NBR 13531/95 – Elaboração de projetos de edificações, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, projeto básico (definido como uma etapa opcional) e projeto executivo, 
são:  

• “Projeto básico – etapa opcional destinada à concepção e à representação das informações 
técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não completas 
ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas 
necessárias e suficientes à licitação (contratação) dos serviços de obra correspondentes.” 

• “Projeto executivo – etapa destinada à concepção e à representação final das informações 

técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, 



 

 

definitivas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de 

obras correspondentes.” 

6.1 Definição de projeto básico (Lei n.° 8.666/93): conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço (complexo de 
obras ou serviços objeto da licitação), elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares (assegurando: viabilidade técnica, adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, possibilidade de avaliação do custo da obra, definição dos métodos e do 
prazo de execução), devendo conter os seguintes elementos: 

• Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

• Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 

• Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

• Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 
a sua execução; 

• Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

• Subsídios orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

6.2 O Manual de Obras Públicas – Edificações, editado em 1997, pela Secretaria de Estado da 
Administração e Patrimônio – Ministério do Planejamento, define de forma mais ampla o 
projeto executivo, considerando: i) é o conjunto de informações técnicas necessárias e 
suficientes para a realização do empreendimento (apresentando de forma clara, precisa e 
completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e 
execução dos serviços e obras objeto do contrato); ii) deve apresentar todos os elementos 
necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e 
seus componentes; iii) além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos 
elaborados com base no projeto básico aprovado, será constituído por um relatório técnico, 
contendo a revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo; iv) 
deve conter a revisão do orçamento detalhado da execução dos serviços e obras, elaborado na 
etapa anterior, fundamentada no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no projeto 
básico. 

6.3 Conteúdo esperado para o projeto básico  
 



 

 

O Projeto Básico será submetido à análise dos técnicos do DPFP com o intuito de verificar a solução 
proposta que, após aprovada pela FISCALIZAÇÃO, será liberada para o detalhamento final do projeto 
.Esta análise tem como objetivo, estabelecer um controle de ordem econômica, orientando o 
projetista para a adoção de soluções que impliquem em obras de custos os menores possíveis. 
Basicamente serão analisados os seguintes itens: 
 

• 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 as floreiras e jardineiras internas à edificação com as mesmas 

identificações requeridas para áreas externas. 
 
Conteúdo esperado para o projeto executivo  

6.3.1 O projeto executivo deve ser desenvolvido considerando-se as observações mencionadas 
pelo DPFP na avaliação do Projeto Básico, e conter todas as informações necessárias para o 
perfeito entendimento do Projeto e execução da obra.   

 
O caderno técnico deverá conter todas as especificações técnicas necessárias à contratação da 
produção da sinalização, incluindo planta de localização das placas, tipo de suporte e fixação, 
descrição detalhada de materiais, tipos de acabamento, medidas, fontes, pictogramas e cores 
utilizadas, assim como formatos e dimensões e espaços destinados à Faculdade de Direito. A escolha 
dos materiais deverá considerar durabilidade, exposição ao tempo, condições climáticas do local, 
custos e complexidade de produção, limpeza, manutenção e possível complementação futura. 
(Orienta-se o uso de materiais recorrentes no Campus UFMG, bem como diálogo com a identidade 
visual da Universidade) 
 
O projeto deve ser representado em cores preto/branco e/ ou colorido, nas escalas de uso universal 
que propiciem o perfeito atendimento, nos formatos de A3, A2, A1, A0 simples e/ou alongado, 
conforme necessário. Nos desenhos deve constar sempre o carimbo da UFMG e da empresa 
contratada. 
 
O projeto deve ser apresentado apenas em plantas baixas; elevações e fachadas não são necessárias. 
As plantas baixas devem conter as tabelas com a especificação das espécies, indicando os símbolos 
gráficos da representação gráfica das espécies, o número, nome vulgar e científico, metragem 



 

 

quadrada da área do plantio por espécie, tamanho da muda e quantidade de mudas da mesma 
espécie.  
À quantidade das mudas por espécie deve ser acrescido o valor de 10% para fins de replantio. Essa 
vegetação deve ser entregue à Divisão de Áreas Verdes quando a finalização da obra. 
 
Deve ser indicada também, na planta baixa, a quantidade de terra vegetal e de adubos, necessários 
no empreendimento como todo.     
 

• 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 detalhado contendo: exposição geral do projeto, das partes que o 
compõem e dos princípios em que se baseou, apresentando, ainda, justificativa que 
evidencie o atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas normas técnicas e por 
estas instruções; explicará a solução apresentada evidenciando a sua compatibilidade com o 
projeto arquitetônico e com os demais projetos especializados e sua exequibilidade, além de 
todos os demais itens exigidos no memorial descritivo preliminar, apresentado na fase de 
projeto básico. 

• Memória de Calculo: A memória ou roteiro de cálculo deverá ser obrigatoriamente entregue 
anexa ao memorial descritivo, citando os processos e critérios adotados, referindo-se às 
normas técnicas e ao estabelecido nestas instruções. Detalhará todos os cálculos 
explicitamente, quando solicitado pelo DPFP. Deverá conter, no mínimo as especificações 
técnicas de materiais e equipamentos; 

7 OBSERVAÇÕES 
 
O projeto paisagístico deve levar em conta o lençol freático alto, o aterro feito com material de bota 
fora e o substrato pobre em nutrientes. 
 
No projeto paisagístico deve constar vegetação arbórea existente, marcada no levantamento 
topográfico, a não ser a vegetação determinada a ser suprida pela Secretaria do Meio Ambiente da 
Prefeitura de Belo Horizonte. 
 
A vegetação projetada deve estar de acordo com os determinantes físicos, com a vegetação 
existente e deve apresentar uma intenção de projeto, também em relação ao edifício. 
 
O substrato a ser utilizado nas áreas de tratamento paisagístico e arborização deve ser totalmente 
importado, uma vez que se trata de área aterrada. Tal substrato deve ter a seguinte composição e 
adubação: 

• Os gramados devem receber uma camada de terra vegetal de 10 cm de espessura, sem 
qualquer aditivo de adubos. 

• As árvores e as palmeiras devem ser plantadas em covas de 1 m de diâmetro e de 0,60m de 
profundidade. As covas para os arbustos isolados são de 50cm de diâmetro e 30cm de 



 

 

profundidade. Nessas covas será colocada a terra vegetal, acrescida de adubo orgânico 
(esterco) e químico.  

• Nos canteiros destinados às plantas herbáceas e arbustivas, 30cm de substrato original será 
substituído por terra vegetal adubada, e naqueles destinados às forrações, apenas 15cm de 
substrato original será substituído.  

 
O substrato deve ser adubado com adubo orgânico (esterco) e químico, tendo a seguinte 
composição:  
 
- terra vegetal: 2/3 do volume do substrato, 
- adubo orgânico (esterco): 1/3 do volume do substrato, 
- fosfato e calcário: 1,2 kg/m3 do substrato, 
- N.P.K.: 04/14/08: 0,5kg/m3 do substrato. 
 
A mistura deve ser curtida no mínimo por 20 dias nos próprios canteiros e covas.  
 
Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados no memorial descritivo, 
estipulando-se as condições mínimas aceitáveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos, sem 
definição de marcas (conforme determina Decreto de Licitações e Contratos 8.666/93), e demais 
características técnicas, sendo escolhidos, de preferência, dentre os que não forem de fabricação 
exclusiva.  
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