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                                                      The Charter of Brazilian Landscape,  
                                                                             the twelve principles. 



Os doze princípios da carta brasileira da paisagem: 

 

 

1. A paisagem e o seu papel coletivo.  

       The landscape and its collective role.TS COLLECTIVE THE 

LANDSCAPCOLLECTIVE R 

ECT 

2. O reconhecimento das paisagens brasileiras  

e seus ecossistemas.  
      Recognition of the landscape and brazilian ecosystems 
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3. As relações entre a paisagem e a população: paisagens 

culturais brasileiras.  
        Relations between the landscape and population: brazilian cultural landscapes 

 

4. A paisagem como instrumento para a planificação do 

desenvolvimento sustentável do país. 

      The landscape as a tool for planning the sustanaible development  

        in the country 
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5. A paisagem e o seu valor econômico para a sociedade 

brasileira. 

      The landscape and its economic value for brazilian society       

 

6. A necessidade do respeito e da preservação de nossas 

paisagens. 

      The need to respect and preservation our landscapes 
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7. O direito democrático à qualidade ambiental e paisagística. 
        Democratic rights to environmental quality and our landscapes 

 

8. Os princípios locais e nacionais para a gestão efetiva das 

paisagens no Brasil. 

      Local and national principles for effective landscapes management in Brazil 
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9. A necessidade da visão integrada para os projetos e políticas 

públicas governamentais. 

     The need for integrated vision for the government policies and projects 

 

10. Intercâmbios paisagísticos na América através dos grandes 

compartimentos territoriais de nossas paisagens. 

      Exchanges  through the landscapes in America as territorial compartments 



11.As paisagens urbanas em degradação e as relações com o 

crescimento populacional nas metrópoles – problema a ser 

enfrentado com as novas visões tecnológicas. 
       The urban landscape in degradation and its relations with population growth in 

metropolis – issue to be faced with new technological visions. 

 

12.A nova realidade das áreas rurais e a necessidade de 

valorização e restauração de paisagens pioneiras. 
       The new reality of rural area and the need for recovery and restoration pionners 

       landscapes 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARQUITETOS PAISAGISTAS   

www.abap.org.br 

 

LPK ARQUITETURA E URBANISMO 

 www.lpkarquiteturaeurbanismo.com.br 

 

 

 



















CONCEPTPSCONCEPTOS 

• PAISAJE 

• EL PAISAJE COMO 

    RESULTADO DE LA 

ACUMULACION  DE 

TIEMPOS DE UN 

ESPACIO 

GEOGRAFICO 

• MATERIALIZAÇÃO 

• EL PAISAJE COMO 

MATERIALIZACION 

HISTORICA  Y 

CULTURAL DE LA 

CIVILIZACION   EN 

CADA TIEMPO 



• No se puede 

confundir la 

consciencia y la 

lectura del paisaje   

• con los processos de 

intervencion  

    planeada em  

    paisaje  

 

• los processos de la 

compreension  y 

leitura de los 

espacios geograficos 

em su recuerte 

temporal y espacial 

son  el suporte 

fondamental para el 

processo de 

intervencion. 



QUE   HACE  EL   ARCHITECTO   DEL   PAISAJE  ?       ??? 
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