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TÍTULO 

INSTRUÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO  

IP-18 GOINFRA – Projeto de Paisagismo 

SERVIÇOS RELACIONADOS 

 

Definição e especificação dos serviços constantes do Projeto de Paisagismo nos Projetos de 
Engenharia Rodoviária, Projeto Básico e Projeto Executivo necessários para a elaboração dos 
Projetos Rodoviários no âmbito da GOINFRA.
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1. OBJETIVO 
Definir e especificar os serviços constantes do Projeto de Paisagismo nos Projetos de 

Engenharia Rodoviária, objetivando inserir a rodovia na paisagem. 
 

2. REFERÊNCIA NORMATIVA 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT- Diretrizes Básicas de 
Projetos Rodoviários – 2006. 

 

3. FASES DO PROJETO 

O projeto de Paisagismo será desenvolvido ao longo de duas fases:  

a) Fase de Projeto Básico;  

b) Fase de Projeto Executivo 

 

4. ELABORAÇÃO DO PROJETO 

4.1 – Fase de Projeto Básico 

Proceder o levantamento qualitativo das potencialidades e dificuldades relacionadas 
com o tratamento paisagístico da rodovia para cada alternativa definida nos estudos de 
traçado, em função do que é estabelecida a concepção do projeto de paisagismo.  

O Projeto de paisagismo nesta fase constará de:  

a) levantamento de recursos paisagísticos para identificar, preservar e melhorar os 
principais valores naturais, de acordo com as recomendações contidas nos relatórios 
ambientais;  

b) cadastro pedológico e vegetal das faixas ao longo dos traçados escolhidos, 
compreendendo ervas, arbustos e árvores, com indicação das espécies mais adequadas à 
proteção vegetal do corpo estradal;  

c) quantidades disponíveis, épocas de plantio e distâncias de transporte;  

d) pesquisa e descrição das características dos recursos paisagísticos das alternativas 
selecionadas, referidas ao estaqueamento topográfico, compreendendo:  

– Listagem de ocorrências significativas, tais como: nascentes, cursos d'água, florestas, 
bosques, sítios históricos, e outros;  
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– Indicação de locais mais adequados às áreas de parqueamento, mirantes, belvederes, 
monumentos, repouso e/ou recreação, estacionamentos, postos de polícia, de pesagem, 
pedágio e demais instalações para operação e fiscalização; 

e) diagnóstico das necessidades de apoio ao usuário e indicação do programa a ser 
desenvolvido na fase de projeto;  

f) desenvolvimento de anteprojetos especiais de urbanização;  

g) esboço dos projetos arquitetônicos de praças, mirantes, belvederes, instalações e 
obras civis para apoio operacional aos serviços de transporte de passageiros e usuários, 
edificações para a administração rodoviária e para outros órgãos públicos, presentes na faixa 
de domínio;  

h) arborização paisagística, dando preferência às espécies regionais, já aclimatadas;  

i) estimativa de quantidades e custos.  

A concepção do projeto e custo do paisagismo, estabelecida com base no cadastro 
pedológico e levantamento dos recursos paisagísticos da área, será a proposta de solução 
paisagística para a alternativa adotada, através de segmentos-tipo, levando-se em 
consideração as medidas recomendadas para a mitigação dos impactos ambientais 
relacionados em estudos específicos. 

 

4.2 – Fase de Projeto Executivo 

As soluções aprovadas na fase anterior devem ser detalhadas e compreender:  

a) Levantamento topográfico;  

b)  Projeto de paisagismo.  

 

4.2.1 – Levantamento Topográfico 

Poderá ser adotado o levantamento topográfico utilizado para o projeto geométrico e de 
interseções, complementado com as seguintes indicações:  

a) locais previstos para construção de áreas de parqueamento, mirantes, belvederes, 
monumentos, repouso e/ou recreação, estacionamentos, postos de polícia, residências e 
postos operacionais;  



 
 

Diretoria de Obras Rodoviárias 
Gerência de Projetos Rodoviários 

CÓDIGO 
IP-18 - 2018/001 

Instrução de Projetos Rodoviários 
IP-18 GOINFRA – Projeto Paisagismo 

EMISSÃO 

AGO/2018 

FOLHA 

6 de 9 
 

 

 

b) locais previstos para praças, instalações e obras civis para apoio operacional aos 
serviços de transporte de passageiros e usuários, edificações para a administração rodoviária e 
para outros órgãos públicos, presentes na faixa de domínio;  

c) trechos de vegetação existente a serem preservados, incluindo árvores, salvo 
aquelas que pelo avantajado porte possam afetar de alguma forma a segurança da rodovia. 
Recomenda-se a preservação de árvores seculares raras ou as de condição de porta semente;  

d) flora a ser preservada nas proximidades de obras-de-arte correntes ou especiais, 
numa distância satisfatória, tanto dentro, como fora da faixa de domínio, a montante e a jusante 
das obras. 

 

4.2.2 – Elaboração do Projeto de Paisagismo 

Com base nos estudos desenvolvidos e aprovados na fase de Projeto Básico e 
levantamento topográfico realizado, será elaborado o projeto de paisagismo, que se constituirá 
de:  

a) arborização paisagística, com a recomendação de utilizar espécies regionais já 
aclimatadas, assim como complementar a flora existente na faixa de domínio em pontos 
estratégicos;  

b) tratamento paisagístico de interseções;  

c) tratamento corretivo das escavações e caixas de empréstimo existentes;  

d) projeto-tipo e detalhes de revestimento vegetal para proteção contra erosão de 
taludes de corte e aterro;  

e) projetos de áreas de repouso e/ou recreação, estacionamentos, praças, 
mirantes, belvederes, instalações e obras civis para apoio operacional aos serviços de 
transporte de passageiros e aos usuários  e de edificações para administração rodoviária e de 
outros órgãos públicos presentes na faixa de domínio;  

f) especificações técnicas de todos os serviços, incluindo as obras de edificações;  

g) orçamento.  
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5. APRESENTAÇÃO 

5.1 – Fase de Projeto Básico 
 

O Projeto de Paisagismo, em sua Fase de Projeto Básico, será apresentado no 
Relatório De Minuta do Projeto Básico que corresponde, compreendendo os seguintes 
volumes: 

 

RELATÓRIO BÁSICO/FINAL 

Volume Espécies Produtos  Formato 

1 
 
 
3 

Relatório do 
Projeto Básico 

 
Memória 

justificativa do 
projeto básico 

− Concepção do projeto;  
− Conclusões decorrentes do levantamento 
qualitativo das potencialidades;  
− Dificuldades relacionadas com o tratamento 
paisagístico da rodovia para cada alternativa 
definida no estudo;   
− Listagem de espécies vegetais a empregar, 
com as respectivas quantidades e distâncias de 
transporte e épocas de plantio;  
− Cadastro pedológico e vegetal das faixas ao 
longo do traçado escolhido. 

A4 

 
 
2 

 
 
Projeto Básico de 

Execução 
 

− Planta geral de situação dos locais dos 
anteprojetos de tratamento paisagístico, 
amarrados aos marcos quilométricos;  
− Desenhos com o detalhamento das soluções 
propostas 

A3 

 
 

4 
Orçamento Básico 

das Obras 

− Relação dos serviços a executar;  
− Custos de cada serviço;  
− Cronograma físico;  
 

A4 
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5.2 – Fase de Projeto Executivo 
 

A apresentação do projeto na fase de Projeto Executivo, far-se-á através do Relatório 
Final, do Projeto Executivo a que corresponde, constituída dos seguintes volumes: 

RELATÓRIO FINAL 

 

VOLUME 

 

DISCRIÇÃO / MATÉRIA 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

 

1 

Relatório do Projeto e Memória Justificativa  
− Concepção do projeto para a alternativa aprovada;  
− Listagem de espécies vegetais a empregar, técnica de 
plantio e de conservação, com informações contidas nos 
relatórios ambientais;  
− Quadro de quantidades contendo código, discriminação 
das espécies e de todos os serviços e distâncias de 
transporte;  
−  Especificações técnicas dos materiais a serem 
empregados nas obras de edificações; 
− Justificativa do detalhamento da alternativa aprovada na 
fase de anteprojeto;  
− Memória de cálculo dos quantitativos de serviço para 
licitação da obra. 

A4 A4 

2 
 
Projeto de Execução 
− Planta geral de situação dos locais dos anteprojetos de 
tratamento paisagístico, amarrados aos marcos 
quilométricos, assinalados os pontos notáveis, tais como 
cidades, rios, nascentes;  
− Divisão em trechos para arborização, vegetação a ser 
preservada, áreas escolhidas para repouso e/ou 
recreação, interseções, locais adequados para postos 
fiscais, postos de serviço e abastecimento (1/10000);  
− Desenhos com o detalhamento das soluções;  
− Planta geral de arborização e revestimento vegetal da 
faixa de domínio e áreas lindeiras (escala 1/500); 
− Planta de detalhe dos diferentes tipos de arborização 
como bosques, bosquetes (escala 1:100);  
− Plantas específicas do tratamento paisagístico das 
interseções e acessos na escala 1:500;  
− Desenhos, plantas, cortes, vistas e detalhes estruturais 
dos elementos arquitetônicos, escalas:1/50 ou 1/100 
(cortes), 1/50 ou  

 

A3 

 

A3 
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1/100 (plantas) e 1/25 ou 1/10 (detalhes);  
− Folha de convenções adotadas. 

4 
Orçamento das Obras  
− Relação dos serviços a executar;  
− Custo de cada serviço;  
− Cronograma físico. 
 

A4 A4 

 


