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► ‘‘(…) a Arquitetura Paisagista não é 
simplesmente um reflexo da cultura, mas 
antes um instrumento ativo na formação 

da cultura moderna.’’◄ 
James Corner (Recovering Landscape, 1999) 
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RESUMO 

A oportunidade de realizar o projeto do Parque Urbano da Foz do Douro surge no 

momento em que é lançado pelo Município do Porto o Concurso de Conceção para a 

Elaboração do Projeto do Loteamento Urbano e dos Projetos das Obras de 

Urbanização no Âmbito da Unidade de Execução da UOPG 1 --- Avenida Nun´Álvares. 

Estudar e compreender a evolução dos modelos de abordagens permitiu desenvolver 

uma metodologia de trabalho para a realização do projeto do Parque Urbano da Foz 

do Douro.  

A análise de conceitos tais como ‘‘Neoromantismo’’, ‘‘Jardim na Cidade’’, ‘‘Nature 

Sprawl’’, ‘‘Conservação’’, ‘‘Landscape Urbanism’’, ‘‘Matriz’’ e princípios de ‘‘Desenho 

económico, sustentável e flexível’’, ‘‘Implementação faseada’’ e ‘‘Paisagem como um 

sistema’’ verificaram-se ser fundamentais para a realização do Parque Urbano da Foz 

do Douro.  

Concluiu-se que foi possível aplicar alguns conceitos, princípios e metodologias 

constantes em outros projetos, embora tenha sido fundamental preconizar as 

necessárias adaptações ao contexto urbano do Município do Porto, à Estrutura 

Ecológica Municipal e às circunstâncias biofísicas e históricas da área de projeto. 

 
 
Palavras-chave: Parques Urbanos, Foz do Douro, Projetos, Conceitos, Metodologias 
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ABSTRACT  

The opportunity to perform the Foz do Douro Urban Park project arises when it is 

launched by Porto Municipality the Competition Conception for Project Development 

of Urban Subdivision and Urbanization Works Projects within the Framework of the 

UOPG 1 Execution Unit - Nun' Álvares Avenue. To study and understand the 

evolution of approaches models allowed to develop a working methodology for the 

realization of the Urban Park Foz do Douro project. 

The analysis of concepts such as "NeoRomanticism", "Garden in City", "Nature 

Sprawl", "Conservation", "Landscape Urbanism", "Matrix" and principles of "Economic, 

sustainable and flexible design", "Implementation phased" and "Landscape as a 

system" found to be fundamental to the achievement of the Foz do Douro Urban 

Park. 

Concluded that it was possible apply some of the concepts, principles and 

methodologies contained in other projects, although it has been essential advocate 

the necessary adaptations to the urban context of Porto city, the Municipal 

Ecological Structure and biophysical and historical situation of the project area. 

 

 

Keywords: Urban Parks, Foz do Douro, Projects, Concepts, Methodologies 
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1.1. Introdução e objetivos do trabalho 

O Parque Urbano da Foz do Douro é um dos elementos constituintes do Concurso de 

Conceção para a Elaboração do Projeto do Loteamento Urbano e dos Projetos das 

Obras de Urbanização no Âmbito da Unidade de Execução1 da UOPG 12 --- Avenida 

Nun´Álvares, promovido pela Câmara Municipal do Porto em março de 2010, tendo a 

equipa multidisciplinar3 coordenada pelo Arquiteto António Marques se consagrado 

vencedora. A área de projeto define-se em concurso como uma área verde de 

utilização pública estando afeta à Estrutura Ecológica do Município do Porto4. Na área 

de projeto encontra-se um Perímetro Especial de Proteção Arqueológica/Zona de 

Potencial Arqueológico, designado por Forte da Ervilha5. Para além do Forte da 

Ervilha existe a Ribeira da Ervilheira que atravessa a norte área de projeto, a qual faz 

parte do programa ‘‘Porto, Cidade Sensível à Água’’, que envolve planos de 

despoluição das Ribeiras do Porto6. 

O principal objetivo deste trabalho assenta no desenvolvimento de um modelo de 

abordagem para o desenho de um Parque Urbano de início do século XXI. 

Complementarmente surgem ainda mais alguns objetivos: 

 ► Compreender a evolução do conceito de Parque Urbano; 

                                                             
1 Uma Unidade de execução é ‘‘uma porção de território delimitada para efeitos de execução de um instrumento de 
planeamento territorial’’(DGOTDU 2009, p.75). 
2 UOPG: Unidade Operativa de Planeamento e Gestão. Uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão é ‘‘uma 
porção contínua de território, delimitada em Plano Diretor Municipal ou Plano de Urbanização para efeitos de 
programação da execução do plano ou da realização de operações urbanísticas’’(DGOTDU 2009, p.76). 
3 Coordenação e projeto de Arquitetura: António Paulo Marques - Arquitecto e Associados, Lda.; Arquitetura 
Paisagista: Laura Costa Arquitetura Paisagista; Infraestruturas viárias: Geestrada - Gabinete de Engenharia de 
Estradas, Lda.; Movimentação Geral de Terras e Modelação do Terreno: Ferreira Lemos --- Engenharia, Lda.; 
Eletricidade: Gatengel --- Projetos de Engenharia, Lda.; Estudo de Conformidade com o Regulamento Geral do Ruído: 
Engenheira Civil Cecília Rocha; Estudo de Impacto Ambiental: C.P.A. --- Consultoria e Projetos de Ambiente, Lda. 
4Fonte: Planta de Ordenamento - Carta de Qualificação do Solo do Plano Diretor Municipal do Município do Porto. 
Disponível em: http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint16.pdf. Consultado em: 2013.07.01 
5Idem 
6Fonte: http://www.ribeirasdoporto.pt/Ervilheira/predios.aspx. Consultado em: 2013.07.01 

http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint16.pdf.
http://www.ribeirasdoporto.pt/Ervilheira/predios.aspx.
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 ► Estudar, analisar e explorar metodologias de projetos de finais do século 

XX até à atualidade; 

 ► Definir a metodologia a aplicar no projeto do Parque Urbano da Foz do 

Douro; 

 ► Desenvolver um Anteprojeto para o Parque Urbano da Foz do Douro com 

base na metodologia definida; 

1.2. Metodologia da dissertação 

O processo metodológico que se vai seguir ao longo do trabalho e que tem por base 

os objetivos apresentados assenta em quatro fases: fase de levantamento; fase de 

análise; fase de síntese e fase de proposta (►Figura 1). 

Fase de levantamento 

Faz parte desta fase o levantamento e recolha de dados sobre a área de projeto e a 

recolha de dados bibliográficos e de casos de estudo.  

O levantamento e recolha de dados sobre a área de projeto materializa-se 

essencialmente em quatro tipos: levantamento de campo; entrevistas exploratórias 

a especialistas e projetistas; Plano Diretor Municipal do Município do Porto; pesquisa 

na internet. 

A recolha de dados bibliográficos consiste na consulta de bibliografia direcionada 

para o tema Parques Urbanos, desde a origem do próprio conceito até à 

contemporaneidade. Pretende igualmente recolher casos de estudo como projetos e 

obras de Parques Urbanos que se encontrem representados em bibliografia e sítios 

na internet especialmente vocacionados para o tema. 

  



 Parque Urbano da Foz do Douro 
P4 Um Modelo de Abordagem para o Desenho de Parques Urbanos 
 

 
 

Fase de análise 

A fase de análise começa pela caracterização da área de projeto, realizando-se 

análises urbanísticas, biofísicas, históricas e sociais. Nesta fase procede-se à revisão 

bibliográfica onde se realiza a análise, tratamento e organização dos dados da fase 

de levantamento. 

A Unidade de Execução da UOPG 1 --- Avenida Nun´Álvares é entendida como uma 

condicionante ao projeto do Parque Urbano da Foz do Douro sumariamente por 

constituir um eixo estruturante de articulação intermunicipal, quer a nível da 

circulação rodoviária como do edificado construído. 

Os casos de estudo recolhidos na fase de levantamento serão analisados e 

caracterizados sequencialmente nesta fase de análise desde o mais antigo até ao 

mais recente. 

Fase de síntese 

A fase de síntese resulta na definição de um modelo de abordagem para o desenho 

do Parque Urbano da Foz do Douro. 

Fase de proposta 

A fase de proposta consiste na elaboração do projeto do Parque Urbano da Foz do 

Douro. O projeto do Parque Urbano da Foz do Douro tem por objetivo o 

desenvolvimento de um Anteprojeto tendo como base o modelo de abordagem 

definido na fase de síntese. 
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Figura 1: Organigrama metodológico7. 

1.3. Estrutura do trabalho 

Em termos estruturais esta dissertação está dividida em seis capítulos.  

CAPÍTULO I  
 

 

 

CAPÍTULO II  CAPÍTULO III  CAPÍTULO IV  CAPÍTULO V  CAPÍTULO VI  

 

Capítulo um: Introdução 

No primeiro capítulo descreve-se o âmbito da dissertação seguido da apresentação 

dos objetivos e do processo metodológico. Na parte final do capítulo expõe-se 

sumariamente a estrutura do trabalho.  
 

Capítulo dois: Caracterização da área de projeto 

No capítulo dois apresenta-se em primeiro lugar a localização da área de projeto. 

Sucede-se a análise do contexto urbano onde está inserido o Parque Urbano da Foz 

do Douro, caracterizando-se os eixos viários e o tecido urbano. Depois de se 

contextualizar o Parque Urbano da Foz do Douro no extremo poente do Município do 

                                                             
7 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
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Porto analisa-se a Estrutura Ecológica Municipal e a articulação do Parque Urbano da 

Foz do Douro com as restantes áreas verdes de utilização pública. Segue-se a 

caracterização biofísica onde é analisada a climatologia e o microclima específico do 

extremo poente do Município do Porto. Faz parte ainda deste ponto a caracterização 

da linha de água existente e a zona ameaçada pelas cheias, assim como a morfologia 

da área de projeto. Conhecidas as particulares da área de projeto procede-se à 

análise do uso do solo e à caracterização do coberto vegetal. Fazem parte da área de 

projeto dois elementos com interesse histórico: a desativada rede de tração a vapor 

e o Forte da Ervilha. De acordo com os dados resultantes das análises elaborou-se um 

quadro com os constrangimentos e oportunidades. 
 

Capítulo três: Algumas considerações teóricas sobre Parques Urbanos 

Conhecida a área de projeto segue-se o terceiro capítulo que reúne algumas 

considerações teóricas sobre Parques Urbanos. Posteriormente, apresentam-se os 

projetos e as obras de Parques Urbanos desde o histórico Central Park em Nova 

Iorque (1857), passando pelo período modernista (primeira metade do século XX) até 

aos contemporâneos Jardins pela Baía de Singapura (2006-2012). 
 

Capítulo quatro: Caso de estudo: Metodologias de projeto 

O caso de estudo do qual se retiraram as metodologias de projeto para o desenho do 

Parque Urbano da Foz do Douro está integrado no capítulo quatro. Começa com a 

justificação da seleção do Parque Fresh Kills como caso de estudo. Segue-se o 

enquadramento e localização do Parque Fresh Kills com posterior descrição e 

caracterização do projeto coordenado pelo gabinete de Arquitetura Paisagista Field 

Operations. Com base nos dois pontos anteriores analisam-se os constrangimentos e 

oportunidades de Fresh Kills. Por fim, exploram-se os conceitos e metodologias 

preconizadas pelo autor do Projeto. Da pesquisa bibliográfica relacionada com o 
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Parque Fresh Kills e com o coordenador do projeto (Field Operations, cujo diretor é o 

Arquiteto Paisagista James Corner) surgiu o conceito de Landscape Urbanism, com 

publicações chave como ‘‘Recovery Landscape’’(1999), ‘‘Praxis #4’’(2002), 

‘‘Landscape Urbanism Reader’’(2006), ‘‘Manual for the Machinic Landscape’’(2004), 

‘‘Topos #71’’(2010). Como forma de entender os pressupostos relacionados com esse 

conceito e da sua presumível relação com o Parque Fresh Kills analisaram-se as 

compatibilidades e/ou incompatibilidades com os temas e princípios que estão na 

génese o Landscape Urbanism. Com base nos dois pontos anteriores, na descrição e 

caracterização do projeto e na análise dos constrangimentos e oportunidades 

chegou-se à estratégia e desenvolvimento do projeto. 
 

Capítulo cinco: Proposta projetual do Parque Urbano da Foz do Douro 

A proposta projetual do Parque Urbano da Foz do Douro começa com a apresentação 

dos objetivos e com o programa de intervenção empregado para concretização 

desses objetivos. Das análises elaboradas no capítulo dois resultaram os 

constrangimentos e oportunidades da área destinada ao Parque Urbano da Foz do 

Douro, definindo-se em seguida a estratégia e desenvolvimento do projeto 

necessária à elaboração da proposta projetual. A proposta projetual do Parque 

Urbano da Foz do Douro é apresentada com base numa estrutura subsequente: 

acessibilidade; acessos; estrutura arbórea; revestimento vegetal; áreas funcionais; 

plano de pavimentos; plano de plantação de árvores, revestimento vegetal e cortes 

ilustrativos. 
 

Capítulo seis: Conclusões 

O último capítulo pretende apresentar as respostas aos objetivos colocados no início 

do trabalho. Expõe ainda as conclusões e ilações obtidas ao longo de todo o processo 

de desenvolvimento do trabalho.  
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2.1. Localização  

A área de projeto localiza-se no extremo poente do Município do Porto, com início na 

Praça do Império, fazendo parte da Unidade de Execução da UOPG 1 --- Avenida 

Nun´Álvares (►Figura 2). A Avenida Nun´Álvares atravessará duas freguesias: Foz do 

Douro e Nevogilde, estendendo-se desde a Praça do Império até à Avenida da 

Boavista.  

A Unidade de Execução da UOPG 1 --- Avenida Nun´Álvares ocupará cerca de 30ha de 

território urbanizável e compreenderá as bacias de duas linhas de água: Ribeira da 

Ervilheira e a Ribeira de Nevogilde.  

A área de projeto ocupa aproximadamente 5ha dos 30ha da Unidade de Execução da 

UOPG 1 --- Avenida Nun´Álvares, sendo terreno reservado a área verde de utilização 

pública, previsto na Carta de Qualificação do Solo do Plano Diretor Municipal do 

Município do Porto8. 

 
Figura 2: Localização da área de projeto (PUFD)9.  

                                                             
8Fonte: Planta de Ordenamento - Carta de Qualificação do Solo do Plano Diretor Municipal do Município do Porto. 
Disponível em: http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint16.pdf. Consultado em: 2013.07.04 
9 Adaptado da cartografia disponível em: http://maps.google.com. Consultado em 2012.04.25. 

http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint16.pdf.
http://maps.google.com.
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2.2. Contexto urbano 

Neste ponto pretende-se caracterizar a forma, a estrutura e as transformações do 

tecido urbano da envolvente à área de projeto. Esta análise tornou-se necessária 

para entender a relação da área de projeto com os elementos morfológicos 

existentes. Por esta ordem de ideias passou-se a analisar os eixos viários e o tecido 

urbano existente. 

 

2.2.1. Eixos viários 

No extremo poente do Município do Porto, são os eixos viários que constituem as 

estruturas lineares de maior força e que marcam a paisagem urbana, 

compartimentando, e, muitas vezes, sobrepondo-se às linhas morfológicas naturais, 

como festos e talvegues. Relativamente à ocupação rodoviária, demarcam e 

estruturam o território a Avenida da Boavista, a Avenida Marechal Gomes da Costa e 

a Avenida Brasil/Avenida Montevideu. 

A Avenida da Boavista é um arruamento com cerca de cinco mil e quinhentos metros 

de extensão, sendo a mais longa avenida portuense, ligando a zona centro do 

Município do Porto até junto ao mar. Foi aberta em meados do século XIX e terminada 

já nas primeiras décadas do século XX, estabelecendo-se dessa forma uma nova 

centralidade artística, económica e cultural do Município do Porto (►Figura 3) (Oliveira 

2010). 

A Avenida Marechal Gomes da Costa faz a ligação entre a Avenida da Boavista e a Foz 

do Douro. Do lado da Foz do Douro, a Avenida Marechal Gomes da Costa termina na 

Praça do Império, onde se preconiza a distribuição para diferentes zonas da Foz do 

Douro. É uma avenida ampla com os sentidos de trânsito separados por uma área 

verde arborizada (►Figura 3). Tanto a Avenida Marechal Gomes da Costa como a Praça 
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do Império determinam marcos de um período histórico-urbanístico relevante nesta 

zona do Município do Porto (Marques 2010). 

A Avenida do Brasil, enquanto estrutura ícone da Foz do Douro Atlântica, pontuada 

por episódios de interesse histórico urbanístico e arquitetónico importante, constitui 

uma frente marítima com elevado potencial e interesse turístico, além de ser uma 

zona muito apreciada pelo ócio e lazer (►Figura 3) (Idem).  

A Avenida Montevideu faz a ligação entre a Avenida Brasil e a Avenida da Boavista 

situando-se junto ao mar, cujas áreas verdes, praias e acessos promovem elevadas 

taxas de utilização pela população do Município do Porto (►Figura 3). 

 
Figura 3: Eixos viários estruturantes10. 

                                                             
10Fonte: Autor do trabalho, 2013. Planta elaborada com base na fotografia aérea do GoogleEarth e com base na 
Planta de Ordenamento - 03 - Hierarquia da Rede Rodoviária. Disponível em: 
http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint14.pdf. Consultado em: 2013.06.09 

http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint14.pdf.
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2.2.2. Caracterização do tecido urbano 

A caracterização do tecido urbano existente consistiu na delimitação de unidades 

territoriais, cujo critério de identificação teve como base as características capazes 

de conferir a cada unidade, coerência interna e identidade (C.M. Porto 2009). Deste 

modo definiram-se cinco unidades morfo-funcionais: A1; A2; B, C1 e C2. A área D 

pertence à área expectante e corresponde de um modo geral a terrenos sem 

construções. Estes terrenos equivalem sobretudo à área da Unidade de Execução da 

UOPG 1 --- Avenida Nun´Álvares (►Figura 4).  

 
Figura 4: Unidades territoriais do tecido existente 11. 
 

                                                             
11Fonte: Adaptado de C.M. Porto (2009) 
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As áreas classificadas por A1 correspondem a ‘‘unidades predominantemente 

habitacionais, com diferentes momentos do processo de crescimento da cidade’’ com 

as seguintes características (►Figura 4) (Idem):  

 ► Primeira fase de ocupação marginal do troço poente da Avenida da 

Boavista; 

 ► Área correspondente à popularmente designada de “Foz Nova” 

(Nevogilde); 

 ► Primeira fase de ocupação marginal da Avenida Marechal Gomes da Costa. 

Apesar de na Avenida Marechal Gomes da Costa se “reunirem três momentos do 

processo de crescimento da cidade (processos históricos de diferente duração)” é 

possível reconhecer nesses momentos as mesmas particulares morfológicas e 

funcionais com as seguintes características (►Figura 4) (Idem):  

 ► Claro geometrismo do cadastro e malha ortogonal; 

 ► Predominância de moradias unifamiliares isoladas ou geminadas com três 

pisos, enquadradas por logradouros (jardins privados) arborizados; 

 ► Fraca compacidade12; 

 ► Verifica-se a tendência para o abandono da função residencial, dando lugar 

a sedes de empresas, escritórios de alguns serviços do Governo Português e aos 

hotéis de luxo que os acompanham. 

As áreas classificadas por A2 correspondem a áreas no interior do tecido, ou seja, 

afastadas de qualquer um dos eixos viários estruturantes que servem a zona, e 

resultam de um processo ‘‘histórico-geográfico’’ recente onde se evidenciam os 

seguintes aspetos (►Figura 4) (Idem): 

                                                             
12 Compacidade: ‘‘Qualidade ou estado do que é compacto’’. Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 
Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/compactidade. Consultado em: 2013.09.28 

http://www.priberam.pt/dlpo/compactidade.
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 ► Ocupação ditada pela ordem das construções preexistentes, apoiando-se 

em novos eixos, de traçado retilíneo ou orgânico e resultantes do prolongamento de 

eixos estruturantes preexistentes; 

 ► Predominância da função habitacional em moradias unifamiliares 

geminadas ou em banda com dois a três pisos, enquadradas por logradouros (jardins 

privados) com áreas pouco expressivas; 

 ► Preponderância mono funcional residencial. 

Relativamente às áreas classificadas por B ‘‘subsistem ainda pequenas zonas que 

conservam características rurais com maior ou menor rigor’’ (Idem). Estas zonas 

dizem respeito ao Núcleo de Nevogilde / Passos. De um modo geral estas áreas 

apresentam as seguintes particulares (►Figura 4) (Idem):  

 ► Estrutura viária de feição orgânica com traçado e perfil irregulares; 

 ► Cadastro irregular e predominância de construções com um ou dois pisos, 

implantação irregular e feição nitidamente rural; 

 ► Pouca compacidade da estrutura; 

 ► Preponderância mono funcional residencial (para além da igreja de São 

Miguel de Nevogilde). 

A classificação C1 abrange uma única unidade correspondente à zona que margina a 

Avenida Brasil, à popularmente designada de “Foz Velha” e anunciadora da “Foz 

Nova”. A “crescente procura como lugar de veraneio (…) a pouco e pouco (…)” a 

transformou “num subúrbio elegante pela facilidade de ligação ao centro” (Idem). A 

“Foz Velha” expande-se numa “estrutura de malha regular, a par da adaptação à 

topografia” do terreno, traduzindo-se em ruas orientadas em relação ao mar (Idem). 

Ocupa a frente urbana contínua, distribuindo-se em lotes de profundidade constante 

e frente irregular, sem surgimento de qualquer espaço de uso público para além dos 

arruamentos e passeios, denunciando por isso elevada compacidade. Esta zona é 
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consequente de um “processo histórico-geográfico de longa duração (ocupação já 

identificada em 1892) que justifica a sucessiva apropriação e 

transformação/apropriação dos edifícios, atualmente de tipologia multifamiliar com 

cérceas médias de quatro a cinco pisos” (Idem). 

Para além das funções habitacionais, a zona é servida por unidades de comércio 

concentradas sobretudo na Rua de Gondarém e na Avenida Brasil (Idem). 

As áreas classificadas por C2 correspondem à última fase de ocupação humana e 

coincidem com a área de projeto (►Figura 4) e com algumas áreas limítrofes. Estas 

áreas possuem as seguintes particularidades (Idem):  

 ► Habitação predominantemente multifamiliar com expressivas áreas de 

equipamentos (desportivo: campo de jogos do Futebol Clube da Foz e escolar: 

Universidade Católica; Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha). A proximidade 

dos equipamentos com a área de projeto contribui para o aumento dos fluxos 

rodoviários e pedonais nesta zona (►Figura 5); 

 ► A estruturação destas áreas apoia-se principalmente numa rede viária 

concebida ‘‘à medida do cadastro’’ e sem ‘‘plano’’; 

 ► Densidade habitacional significativa, reflexo da tipologia e da cércea 

dominante; 

 ► As áreas livres contíguas, sobrantes, são áreas não infraestruturadas e de 

cadastro irregular. 

Alguns arruamentos desta zona terminam quando confrontam com a área de projeto, 

denotando-se que aguardam pelo desenvolvimento da Unidade de Execução da 

UOPG1 --- Avenida Nun´Álvares para dar continuidade e sentido a determinadas ruas. 

A proposta da Unidade de Execução da UOPG1 --- Avenida Nun´Álvares prevê a ligação 

de algumas ruas atualmente descontínuas, sendo que algumas delas atravessam 

necessariamente a área de projeto, como por exemplo a rua Afonso Baldaia.  
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Antevê-se que a remodelação dos arruamentos melhore o livre acesso ao campo de 

jogos do Futebol Clube da Foz, que marca uma forte presença na paisagem, 

sobretudo porque ocupa uma área significativa de território sujeito a agressivos 

aterros e escavações para implantação do equipamento. Todavia, pelo facto de se 

encontrar contíguo à área de projeto, pode possibilitar um concentrado e diverso 

programa de atividades para os habitantes do Município do Porto.  

Constatou-se em fase de levantamento a existência de vários acessos em terra 

batida no interior da área de projeto com elevada frequência de utilização por 

estudantes e por hortelãos, deduzindo-se que exista por parte das pessoas a 

necessidade de chegar a vários pontos de interesse utilizando os terrenos da área de 

projeto enquanto circuito mais rápido e direto (►Figura 5). 

 
Figura 5: Proximidade à área de projeto13. 
 

                                                             
13 Fonte: Autor do trabalho, 2013. Planta elaborada com base na fotografia aérea do GoogleEarth. 



 Parque Urbano da Foz do Douro 
P17 Um Modelo de Abordagem para o Desenho de Parques Urbanos 
 

 
 

2.3. Estrutura Ecológica Municipal 

A Estrutura Ecológica Municipal pretende conceber um ‘‘contínuo natural’’ integrado 

em espaço urbano, de maneira a favorecer a cidade, ‘‘de forma homogénea, de um 

sistema espacial que assegure o funcionamento dos ecossistemas fundamentais e 

simultaneamente contenha uma rede de biótopos interligados por corredores que 

sirva de suporte à vida silvestre’’ (Telles 1997, p.127). 

No âmbito desta análise considerou-se necessário compreender a relação da área de 

projeto com as restantes áreas verdes do extremo poente do Município do Porto. Por 

esta ordem de ideias identificaram-se as ‘‘Áreas Verdes de Utilização Pública’’ afetas 

à Estrutura Ecológica Municipal e constantes na Planta de Ordenamento --- Carta de 

Qualificação do Solo14 do Plano Diretor Municipal do Município do Porto. As áreas 

identificadas enquadram-se em quatro tipologias: a) Parques; b) Jardins Públicos; c) 

Praças arborizadas; d) Avenidas e ruas arborizadas (►Figura 6).  

Relativamente aos Parques foram identificados: Parque da Cidade do Porto (projeto 

analisado no subcapítulo “3.1. Parques Urbanos” do Capítulo III do presente trabalho) 

- o maior Parque do Município do Porto com cerca de 83ha de espaços livres de 

recreio e lazer; Parque da Pasteleira – “espaço público de lazer multifacetado, 

vocacionado tanto ao contato mais direto com a Natureza como à prática desportiva 

e lúdico-cultural” (C.M. Porto n.d.); Parque de Serralves – destaca-se pela importância 

internacional e pelo valor como Parque criado no período modernista dos anos 30-40 

do século XX (Fundação Serralves n.d.). 

 

                                                             
14Fonte: http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint16.pdf. Consultado em: 2013.09.28 

http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint16.pdf.
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Figura 6: Estrutura Ecológica Municipal no extremo poente do Município do Porto15. 

No que diz respeito aos Jardins Públicos foram identificados: o Jardim do Passeio 

Alegre - é um jardim construído nos finais do século XIX classificado como “Imóvel de 

Interesse Público” e desenvolve-se ao longo da margem do rio Douro, mantendo uma 

relação distinta com o mar, “através de um percurso pedonal ponteado de palmeiras 

e esculturas modernas” (IGESPAR n.d.); Jardim das Sobreiras – apresenta um desenho 

inspirado na ondulação do rio Douro com relvados abertos e áreas pavimentadas 

voltadas para o rio Douro; Jardim do Calém - jardim com traçado minimalista, com 

ligeiras modelações do terreno e com vistas privilegiadas para o rio Douro; Passeio 

                                                             
15Fonte: Autor do trabalho, 2013. Planta elaborada com base na fotografia aérea do GoogleEarth e com base na 
Planta de Estrutura Ecológica Municipal + Inventário Arbóreo + Inventário dos Espaços Verdes com data de setembro 
de 2011, disponibilizada pela Câmara Municipal do Porto e Planta de Ordenamento - Carta de Qualificação do Solo do 
Plano Diretor Municipal do Município do Porto. Disponível em: 
http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint16.pdf. Consultado em: 2013.09.28 

http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint16.pdf.
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Marítimo / Avenida Brasil / Avenida Montevideu – zona intervencionada no âmbito 

das obras do “Porto Capital Europeia da Cultura 2001” e classificado como “Conjunto 

de Interesse Público”, com jardins, esplanadas e vistas para o Oceano Atlântico 

(IGESPAR n.d.); Separadores e arborização da zona do fluvial – jardins densamente 

arborizados, com circuitos cicláveis, por onde atravessa canalizada a Ribeira da 

Granja. 

Relativamente às Praças arborizadas foram identificadas: Praça do Império; Praça de 

Liége; Largo de Nevogilde. Estas praças arborizadas constituem momentos de 

socialização e contemplação, assim como oportunidades de paragem para que circula 

a pé ou de bicicleta. 

Inserida na tipologia de Avenidas arborizadas encontra-se a Avenida Marechal 

Gomes da Costa e a futura Avenida Nun´Álvares (em projeto). A Avenida Marechal 

Gomes da Costa é uma avenida ampla, com duas faixas de rodagem em cada sentido 

e com um separador central permeável e arborizado. A Avenida Nun´Álvares (em 

projeto) prevê um separador central e passeios arborizados. 

A área de projeto constitui-se como um espaço nuclear no âmbito da Estrutura 

Ecológica Municipal do extremo poente do Município do Porto. Em articulação com a 

Praça do Império, a Avenida Marechal Gomes da Costa e as ruas arborizadas da Foz do 

Douro e Nevogilde, a área de projeto preenche um espaço essencial à promoção do 

recreio e à proteção dos recursos naturais em espaço urbano. Numa zona onde 

predomina a habitação multifamiliar, o Parque pode ser uma resposta às 

necessidades da população local de espaços verdes próximos da sua área de 

residência, permitindo-lhes usufruir de zonas naturais sem grandes deslocações. 
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2.4. Caracterização biofísica 

2.4.1. Climatologia e microclima 

O extremo poente do Município do Porto apresenta ‘‘ (...) características climáticas 

temperadas, mas sujeita à grande variabilidade tipicamente mediterrânica, 

sofrendo ainda influências provenientes do norte de África’’ (Balkeståhl 2010). 

O clima do Município do Porto apresenta quatro estações bem definidas, com verões 

quentes e secos e invernos frios e húmidos (precipitação entre 150 e 200 mm 

mensais)(Amorim & Monteiro 2011). 

Influenciada geograficamente pela ação moderada do mar, o Município do Porto 

reflete ao longo do ano uma oscilação térmica entre os 20°C em julho e agosto, e os 

9°C em dezembro e janeiro, com ocorrência de precipitação em cerca de metade dos 

dias do ano. O período mais pluvioso inicia-se em outubro, culmina em dezembro e só 

atinge totais médios mensais abaixo dos 50 mm em julho e agosto (Monteiro 1993). 

Relativamente às características específicas do microclima de proximidade à área de 

projeto importa referir a forte influência dos ventos, quase permanentes ao longo de 

todo o ano, sendo muitas vezes carregados de sal o que o que lhe confere uma 

luminosidade e aroma muito específicos, para além de condicionar o uso do espaço 

público pelas populações. Localmente designa-se de ‘‘nortada’’ e corresponde ao 

vento de norte ou de noroeste que sopra na costa ocidental de Portugal Continental. 

Atinge um máximo de intensidade durante a tarde e é característico nos meses mais 

quentes do ano, entre maio e setembro. A circulação do ar no Município do Porto é, 

em outubro e novembro, predominantemente de este, podendo sofrer ligeiros 

desvios e soprar de sudeste ou de nordeste. Entre junho e agosto os ventos sopram 

predominantemente dos quadrantes oeste, noroeste ou sudoeste (Idem). 
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Face às características particulares do clima do Município do Porto, e da Foz do Douro 

em específico, torna-se necessário analisar a ocorrência das ilhas de calor nesta 

zona, cujo fenómeno está relacionado com o favorecimento de um leque mais 

diversificado de energia, e bloqueio de algumas das possíveis vias de saída de 

energia (Idem). 

A magnitude, intensidade e forma das ilhas de calor urbano portuenses é 

condicionada pela presença do rio Douro, do oceano Atlântico e da diferenciação 

altimétrica, mas também, pela morfologia urbana, materiais e cores do espaço 

construído, tipo de uso, ocupação do solo e pela distribuição e características dos 

espaços verdes urbanos (Monteiro 2002). 

 

2.4.2. Linha de água e zona ameaçada pelas cheias 

Na área de projeto verifica-se a presença de uma linha de água, designada por 

Ribeira da Ervilheira. Apresenta áreas de alagamento que foram obtidas da Planta de 

Condicionantes16 do Plano Diretor Municipal do Município Porto (►Figura 7).  

Esta ribeira encontra-se incluída na rede hídrica das Ribeiras do Porto17 e representa 

um fator potencial de melhoria e valorização da qualidade ambiental das Ribeiras do 

Porto (Gomes 2007). 

 

                                                             
16Planta de Condicionantes alterada de acordo com a 1ª alteração ao Plano Diretor Municipal do Porto aprovado pela 
Assembleia Municipal do Porto no dia 17 de setembro de 2012 constante no aviso nº14332/2012. Fonte: 
http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%2014332_2012.pdf. Consultado em: 2013.06.09 
17 Fonte: http://www.ribeirasdoporto.pt/. Consultado em: 2013.05.19 

http://195.23.12.198:8001/SNIT/Diplomas/AVISO%2014332_2012.pdf.
http://www.ribeirasdoporto.pt/.
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Figura 7: Ribeira da Ervilheira e zonas ameaçadas pelas cheias18.  

A Ribeira da Ervilheira encontra-se a céu aberto quando atravessa a área de projeto. 

Tendo como base as visitas ao local, e no que diz respeito às áreas afetadas pela área 

de projeto, a Ribeira da Ervilheira apresenta um caudal significativo no inverno, mas 

no verão fica reduzida praticamente a caudais subterrâneos, não sendo visível água 

à superfície, embora se verifique a existência de alguma humidade que tem 

permitido o aparecimento de vegetação espontânea (►Figura 8). 

                                                             
18 Adaptação de cartografia disponível em: http://maps.google.com. Consultado em 2013.05.18. Informação da 
Ribeira da Ervilheira retirada da Planta de Condicionantes constante no Plano Diretor Municipal do Município do 
Porto. Disponível em: http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint19.pdf. Consultado em: 
2013.05.19 

http://maps.google.com.
http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint19.pdf.
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Figura 8: a) Bacia de alagamento da Ribeira da Ervilheira19; b) Vistas para a Ribeira da Ervilheira 20. 
 

2.4.3. Morfologia  

A morfologia da área de projeto apresenta relevo irregular, sobretudo na zona a 

poente. As zonas mais baixas encontram-se entre os 36m e os 40m de altimetria e 

localizam-se a sul da área de projeto, onde estão presentes hortas. No extremo sul 

da área de projeto existe uma zona que foi sujeita a aterro, marcando a presença de 

uma pequena colina artificial (►Figura 9).  

                                                             
19 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
20 Fonte: Ana Reis, 2011 
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Figura 9: Morfologia da área de projeto21.  

No limite oeste da área de projeto existe um acesso pedonal correspondente à 

desativada rede de tração a vapor (rede desativada na primeira década do século 

XX), podendo-se usufruir em quase todo o acesso vistas sobre as bacias visuais 

adjacentes (►Figura 12). Para nordeste dominam as cotas entre os 45m e os 60m, 

sendo ainda as áreas onde a variação altimétrica é mais acentuada. 

 

2.4.4. Uso do solo e caracterização do coberto vegetal 

Na análise da área de projeto procedeu-se ao levantamento do uso do solo e à 

caracterização do coberto vegetal tendo em conta os seguintes objetivos: 

compreender os padrões de organização do espaço e conhecer o estado de 

conservação, formação e condução do coberto vegetal. 
                                                             
21 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
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Durante os levantamentos de campo verificou-se a existência de distintos usos do 

solo, ora usos do solo de ocorrência natural, ora usos do solo promovidos pelo 

homem. O levantamento pode ser enquadrado em cinco classes: Árvores existentes; 

Hortas; Matos; Aterros; Jardins (►Figura 10). 

 
Figura 10: Uso do solo na área de projeto22. 

Em relação à estrutura arbórea identificada podemos distinguir cinco grupos: 1. 

Salgueiral; 2. Choupal; 3. Mata mista de Pinheiro bravo, Sobreiro e Carvalho alvarinho; 

4. Alinhamento de Pinheiro manso; 5. Indivíduos arbóreos associados a hortas. 

O Salgueiral ocupa uma zona de alagamento da Ribeira da Ervilheira e é constituído 

por indivíduos adultos em relativo bom estado de conservação. É notória a ausência 

de formação e condução dos Salgueiros existentes, sendo por isso, indivíduos em 

                                                             
22 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
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crescimento livre e espontâneo, podendo algumas vezes ocorrer competição pelo 

espaço e pela luz. 

O Choupal localiza-se numa zona alta e nivelada, sendo constituído por indivíduos 

adultos em relativo bom estado de conservação (►Figura 11a). 

Na zona nordeste da área de projeto existe uma mancha densa de mata mista 

constituída principalmente por Pinheiro bravo, Sobreiro e Carvalho alvarinho, cuja 

espécie dominante é o Pinheiro bravo. Os indivíduos encontram-se em bom estado 

de conservação, embora alguns, devido à sua estreita proximidade, e consequente 

competição pelo espaço e pela luz, se encontrem com fustes finos e extensos 

(►Figura 11b). 

A sudoeste dos edifícios residenciais da Quinta da Ervilha existe um alinhamento de 

Pinheiros mansos jovens, com uma altura compreendida entre os três e quatro 

metros (►Figura 11c). Distribuem-se num compasso de plantação regular e 

encontram-se todos em bom estado de conservação e formação.  

Pontualmente surgem algumas árvores associadas a zonas de hortas, cuja função se 

prende com a criação de alguma compartimentação das hortas. Alguns destes 

indivíduos correspondem a árvores de fruto como figueiras (►Figura 11d). 
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c d 
 

Figura 11: a) Vista para o Choupal23; b) Alguns caminhos que atravessam a mata mista de Pinheiro bravo, 
Sobreiro e Carvalho alvarinho24; c) Pequeno jardim com Pinheiros mansos em alinhamento25; d) Hortas 
com algumas árvores a pontuar26. 

No que diz respeito ao uso do solo podem-se encontrar hortas localizadas nos solos 

produtivos, normalmente nas cotas mais baixas, sendo delimitadas visualmente pela 

vegetação arbustiva/arbórea em situações de grande densidade, nomeadamente 

silvados. O cultivo das hortas faz-se sobretudo por dois motivos: subsistência e 

distração/entretenimento de hortelãos que se encontram aposentados, de sexo 

masculino, e em terras cedidas pelos proprietários das parcelas. 

No que diz respeito à organização espacial as hortas seguem uma matriz regular, 

maioritariamente ortogonal, constituída por talhões com diferentes culturas: batata, 

                                                             
23 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
24 Idem 
25 Idem 
26 Idem 
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cenoura, couve tronchuda, tomate, etc. De ressaltar é o regadio aplicado nas hortas 

que partiu de um sistema rudimentar para levar a água a todos os talhões (►Figura 

11d). O sistema de armazenamento de água em cada horta consiste num conjunto de 

bidões de plástico ligados entre si por tubagem que utiliza o princípio de vasos 

comunicantes e assegura o permanente enchimento dos vários bidões.  

Relativamente à classe dos Matos, estes ocupam espontaneamente a maior parte da 

área de projeto, sendo constituídos essencialmente por: silvados; fetos; tojo; 

gramíneas rasteiras e alguma cortaderia (Cortaderia selloana).  

A sul existe um aterro com solos de origem desconhecida, embora se deduza pela sua 

composição arenosa que sejam provenientes de terrenos de construção localizados 

nas imediações. 

Outro dos usos do solo presentes no espaço é o de Jardins, encontrando-se 

resumidos a uma faixa de terreno localizado a sudoeste dos edifícios residenciais da 

Quinta da Ervilha, onde se podem encontrar Pinheiros mansos. O revestimento do 

solo é caracterizado por um relvado regado em bom estado de conservação. 

 

2.5. Elementos com interesse histórico na área de projeto 

Na área de projeto encontram-se dois elementos com interesse histórico relevantes 

para a conceção do projeto do Parque Urbano da Foz do Douro: Rede de Tração a 

Vapor; Forte da Ervilha.  

A Rede de Tração a Vapor atravessa a zona limítrofe este da área de projeto e 

encontra-se atualmente desativada. O interesse histórico da rede relaciona-se com o 

facto desta rede de tração a vapor corresponder à terceira linha (na altura de tração 

animal) construída no Município do Porto (Inaugurada em 1874) (Kers n.d.). 

O segundo elemento com interesse histórico é o Forte da Ervilha. Localiza-se a 

nordeste da área de projeto e está classificado na Planta de Ordenamento --- Carta de 
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Património do Plano Diretor Municipal do Município do Porto como ‘‘Perímetro 

Especial de Proteção Arqueológica / Zona de Potencial Arqueológico (PEPA/ZOPA)’’27 

por razões que se prendem com um conjunto de achados arqueológicos construídos 

na primeira metade do século XIX relacionados com as Guerras Liberais e o ‘‘Cerco do 

Porto’’. 

2.5.1. Rede de Tração a Vapor  

O desenvolvimento dos transportes no século XIX no Município do Porto permitiu à 

Foz do Douro adquirir interesse para turismo balnear, que veio complementar nos 

meses de verão a sua vocação eminentemente piscatória (Fernandes 1987). 

O desenvolvimento dos transportes (possibilitando a deslocação de pessoas de e 

para a frente marítima na zona ocidental do Município do Porto) e o papel dos 

estrangeiros, nomeadamente o da extensa colónia inglesa do Município do Porto, 

proporcionou o desenvolvimento da Foz do Douro.  

A primeira linha de caminho-de-ferro no Porto (carro de tração animal) foi 

inaugurada em 1872 pela ‘‘Companhia Carril Americano do Porto à Foz e Matosinhos’’ 

(CCAPFM) e ligava a Rua dos Ingleses (hoje ‘‘Infante’’) à Foz do Douro, seguindo daí 

pela costa até à cidade de Matosinhos (►Figura 12). Existia ainda na cidade uma 

segunda linha que ligava o ‘‘Carmo’’ a Massarelos  (Kers n.d.).  

Dois anos mais tarde (1874), uma segunda empresa, a "Companhia Carris de Ferro do 

Porto" (CCFP), inaugurava a terceira linha (carro de tração animal) que ligava o 

‘‘Carmo’’ à Foz do Douro (‘‘Cadouços’’). Esta terceira linha, com carro de tração animal, 

atravessava a área de projeto (►Figura 12) (Idem). 

Em 1878 a tração animal da linha entre a Boavista e a Foz do Douro foi substituída 

por tração através de locomotiva a vapor (►Figura 12). A linha de tração a vapor que 

                                                             
27 Fonte: Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal do Município do Porto. Disponível em: 
http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint19.pdf. Consultado em: 2013.06.10 

http://www.dgotdu.pt/SNITAcessoSimples/pdf/ToPrint/SnitPrint19.pdf.
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ligava a Boavista a Matosinhos manteve-se ativa até 1914. Porém, nesse mesmo ano 

toda a linha de tração a vapor estava eletrificada e a linha que ligava a ‘‘Fonte da 

Moura via Cadouços e rua de Gondarém foi abandonada a favor de uma rota direta 

via à então completada Avenida da Boavista até ao Castelo do Queijo’’ (►Figura 12) 

(Idem). 

 
Figura 12: Mapas das linhas de caminho-de-ferro e a travessia pela área de projeto através da ligação 
‘‘Carmo’’ --- ‘‘Cadouços’’28. 

Passados quase 100anos da desativação da linha de tração a vapor ainda persistem 

vestígios da sua passagem na área de projeto. Atualmente toda a linha que atravessa 

a área de projeto corresponde a um acesso pedonal em terra batida, sendo utilizado 

pela população local como acesso rápido a vários pontos da Foz do Douro (►Figura 13). 

Constatou-se nas visitas ao local que vários estudantes utilizam estes acessos em 

deslocações de e para o estabelecimento de ensino. A utilização destes acessos por 

parte da população local deverá ser tida em consideração na elaboração do projeto 

                                                             
28 Fonte: Mapas elaborados com base nas plantas de Kers (n.d.). 
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do Parque Urbano da Foz do Douro de forma a promover a perenidade dos circuitos 

pedonais habituais. 

  
a b 

 

Figura 13: Acesso em terra batida localizado na área de projeto e coincidente com a antiga linha de 
tração a vapor (zona nordeste (a) e sul (b) da área de projeto) 29 
 

2.5.2. Forte da Ervilha  

O conjunto de achados arqueológicos que definem o Forte da Ervilha foi identificado 

nas sondagens preconizadas por Teixeira & Fonseca (2006) onde constataram num 

relatório preliminar a existência de uma estrutura militar não permanente, situada 

cronologicamente nas Guerras Liberais entre D. Pedro e D. Miguel. Em consequência 

de algumas derrotas com o irmão D. Miguel, D. Pedro foi obrigado a barricar-se na 

cidade e a fortifica-la (período entre 1832 e 1834, designado de ‘‘Cerco do Porto’’), 

construindo linhas de defesa apoiadas por baterias, fortes ou redutos (Idem). De 

entre estes fortes destaca-se o Forte da Ervilha. Tendo em conta a clareza e a 

importância das estruturas defensivas e achados de natureza militar (►Figura 14), 

Teixeira & Fonseca (2006) consideraram que ‘‘à excepção das três maiores 

                                                             
29 Fonte: a) Ana Reis, outubro de 2011; b) Autor do trabalho, junho de 2013 
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fortificações da costa do Porto (S. João da Foz, S. Francisco Xavier e Nossa Senhora 

das Neves) o Forte da Ervilha será, talvez, das únicas fortificações de carácter 

provisório existentes no Norte de Portugal e mais especial por se tratar de uma 

estrutura militar das Guerras Liberais’’.  

  
Figura 14: Estruturas defensivas (muros em pedra de granito) e achados de natureza militar (balas)30. 

Acrescentam ainda que são possivelmente dos últimos vestígios materiais das linhas 

do ‘‘Cerco do Porto’’, o que torna o Forte da Ervilha num dos achados arqueológicos 

mais importantes no contexto da Historia Militar do século XIX em Portugal (Teixeira 

& Fonseca 2006). 

O Forte da Ervilha fechava a linha Miguelista entre os grandes Fortes do Castro, a 

Oeste, e de Serralves a Leste (Idem).  

O ‘‘Cavaleiro’’ é um dos elementos com maior destaque no Forte da Ervilha, por razões 

que se prendem com a forma e altimetria que apresenta (►Figura 15; Figura 16).  

                                                             
30 Fonte: Teixeira & Fonseca (2006) 
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Figura 15: O ‘‘Cavaleiro’’ do Forte da Ervilha após trabalhos de limpeza e desmatação31. 

Com o passar do tempo foram construídos no local acessos rodoviários e edifícios que 

destruíram parcialmente a estrutura do Forte da Ervilha, ficando apenas uma parte 

na área de projeto (►Figura 16). 

 
Figura 16: Implantação da planta do Forte da Ervilha32. 
 

                                                             
31 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
32 Fonte: Adaptado de Teixeira & Fonseca (2006) 
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2.6. Análise dos constrangimentos e oportunidades 

Com base nos dados resultantes da análise elaborou-se um quadro expondo os 
constrangimentos e oportunidades que a área de projeto apresenta (►Quadro 1). 

Quadro 1: Constrangimentos e oportunidades que a área de projeto apresenta33. 

CONSTRANGIMENTOS OPORTUNIDADES 

► Hortas ► Metaforizar a existência das hortas; Tirar partido dos 
solos férteis 

► Património arqueológico ► Aproximar a população das zonas arqueológicas; 
Potencialidades pedagógicas  

► Localização metropolitana ►O Parque Urbano da Foz do Douro poderá ser um 
destino para as urbanidades envolventes; Matriz verde 
de infinitos horizontes e novos ecossistemas 
conectados 

► Linha de água ► Oportunidades educacionais e melhoria e 
valorização da qualidade ambiental 

► Aterros ► Reposição da situação original 

► Topografia artificial e variada ► Promoção de experiências únicas de paisagem 
► Caminhos pedonais existentes ► Reutilização, recuperação e requalificação 

► Minas e poços ► Utilização dos recursos hídricos no sistema de rega e 
recreação e abastecimento de elementos de água 

► Expansão urbana ► Possibilidade de expansão da natureza, vegetação, 
mamíferos e anfíbios 

► Identidade atual ► Assumir de uma nova identidade como um espaço 
para viver, educar as crianças, visitar e apreciar 

► Baixa biodiversidade ► Gerar mais biodiversidade 

► Recursos florísticos existentes ► Conversão dos usos existentes em funções na 
paisagem 

  

                                                             
33 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
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3.1. Parques Urbanos  

Frederick Law Olmstead34 associava Parques Urbanos a cenários, descrevendo-os 

como ‘‘(…) lugares com amplitude e espaço suficientes, e com todas as qualidades 

necessárias que justifiquem a aplicação a eles daquilo que pode ser encontrado na 

palavra cenário ou na palavra paisagem’’ (Scalise 2002). 

Num Parque Urbano a natureza deve apresentar-se como oposição ao inerte da 

cidade, onde coexistem de forma articulada distintas tipologias de revestimentos, 

como relvados, prados, maciços arbóreo-arbustivos e zonas pavimentadas, bem 

como caminhos de ligação às restantes estruturas inertes e naturais da cidade 

(Pereira 2011).  

O raio de influência de um Parque Urbano deve ir para além do bairro em que se situa 

e deve acolher também utentes de vários pontos da cidade (Falcon 2010). De acordo 

com Magalhães (1992b), no caso Português, a irradiação de um Parque Urbano deve 

ser de 800m. Por irradiação entende-se a ‘‘ (…) distância máxima que um Parque 

Urbano deve estar do utente’’ (Magalhães 1992b, p.63). Até 800m o utente deve 

conseguir percorrer a pé em superfície plana e com conforto a distância que o separa 

do Parque Urbano. A partir desta distância o Parque Urbano deve ser servido por 

transporte público (Magalhães 1992b).  

Os Parques Urbanos constituem-se como espaços verdes de uso público com 

dimensão significativa, de pelo menos 1ha (Falcon 2010). Porém, segundo 

Magalhães (1992b) um Parque Urbano deve ter uma dimensão maior ou igual a 3ha e 

ter uma população base de 10000 habitantes.  

                                                             
34 No dicionário de Arquitetura Paisagista e construção Christensen (2005, p.248) refere que Olmsted, Frederick Law 
(1822-1903) é considerado o Arquiteto Paisagista Americano mais importante, mas também um ecologista antes 
sequer de a palavra existir. Foi em grande parte o responsável por estabelecer seu status nos Estados Unidos. Em 
1858, ele e Calvert Vaux ganharam o concurso do projeto para o Central Park em Nova Iorque. O seu contributo foi 
essencial na criação da profissão de Arquiteto Paisagista. 
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No Parque Urbano predomina o estrato arbóreo, que em combinação com os 

restantes elementos vegetais promovem a recreação humana e levam a paisagem 

exterior até ao centro da cidade, proporcionando ao homem o contato com a 

natureza na vida quotidiana (Kliass 1993; Cabral & Telles 1999). Constituem espaços 

públicos disponíveis não só para a recreação, mas também para lazer, educação, uso 

cultural e cénico (►Figura 17; Figura 18) (Christensen 2005). 

 
Figura 17: Atividades em espaço público35 

Os Parques Urbanos devem fazer parte integrante do sistema urbano, sendo uma 

oportunidade para estimular a ecologia urbana, a conservação dos recursos 

ambientais urbanos, como a água, ar, flora, clima, e mitigar o impacto da construção 

na cidade (Maciel da Silva 2003). 

  
a b c 

 

Figura 18: a) Pessoas passeando pelo Central Park num dia de verão36; b) Grupo de pessoas caminha em 
plena cidade pela ‘‘Elipse’’ em direção aos Memoriais de Washington37; Interação dos visitantes com o 
lago em pleno Parque do Retiro em Madrid38 

                                                             
35 Fonte: http://www.pps.org/. Consultado em: 2013.09.22 
36 Fonte: Autor do trabalho, junho de 2012 
37 Idem 
38 Fonte: Autor do trabalho, agosto de 2011 

http://www.pps.org/.
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Para Pardal (2006) um Parque Urbano não é uma necessidade básica, como acontece 

com a habitação, a escola ou o hospital, é antes um valor cultural, que se deve afirmar 

enquanto estrutura verde, assumindo-se como elemento de agregação e coesão 

social (Rio et al. 2006). Porém, para Magalhães (1992b) defendendo que um Parque 

Urbano deve ser encarado como um ‘‘equipamento coletivo que, à semelhança da 

Escola, do Centro de Saúde, do transporte público (…) é indispensável à obtenção de 

determinado nível de Qualidade de Vida que se pretende vir a atingir’’. 

Em termos programáticos, os Parques Urbanos incluem muitas vezes campos 

desportivos, lagos, museus, jardins botânicos e esculturas, sendo uma das 

componentes chave no funcionamento de uma cidade, especialmente preocupada 

em proporcionar elevado nível de qualidade de vida aos seus habitantes. 

Em resumo, um Parque Urbano é um espaço verde de uso público, com uma área 

mínima indispensável, pelo menos superior ou igual a 3ha, inserido em espaço 

urbano, acessível a todos, e que privilegia o culto da natureza. Deve ser dotado de 

valências capazes de fornecer à população momentos de coesão social, recreação, 

lazer, descanso, educação, desporto e refúgio à azáfama e complexidade da cidade 

contemporânea (► Figura 19).  

  
a b 

 

Figura 19: a) Utilizadores e visitantes contemplam e passeiam lentamente pela High Line em Nova 
Iorque39; b) Multidão na tentativa de descobrir um lugar disponível para registar o momento com a 
Salamandra de Gaudí no Parque Güell40. 

                                                             
39Fonte: Raquel Frias, junho de 2012 
40Fonte: Autor do trabalho, agosto de 2011 
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3.1.1. Das origens do Parque Urbano ao limiar do Modernismo 

A crescente distanciação do homem do seu habitat41 natural para o habitat 

construído estimulou a recriação da natureza em meio urbano (Magalhães 1992b).  

Alguns autores defendem que a ideia construtora dos primeiros Parques Urbanos 

surge no século XVII e têm como referência original Vaux-Le-Vicomte, da autoria de 

André Le Nôtre42, que, num momento de inspiração, rompe com todas as tradições e 

escalas associadas ao jardim, integrando uma casa numa zona de clareira, delimitada 

por uma orla arbórea e desenvolvida axialmente, focando infinitos horizontes. Porém 

há autores que defendem que a fonte de inspiração do Parque Urbano advém do 

modelo paisagístico dos jardins ingleses do século XVIII, cujas origens se prendem 

com as ideias românticas de retorno à natureza. Dois factos marcam os primeiros 

Parques Urbanos: a) abertura dos jardins dos palácios ingleses ao público; b) 

realização de empreendimentos imobiliários promovidos pelas iniciativas públicas 

(um exemplo desta iniciativa é o Parque Birkenhead em Inglaterra) e privadas, que 

viram na criação dos Parques Urbanos um bom investimento (Maciel da Silva 2003; 

Cabral & Telles 1999). 

Todavia, no século XIX, com a Revolução Industrial e consequente êxodo da 

população rural para a cidade, e a necessidade de corrigir as condições de 

salubridade (que advieram das implantações industriais, associadas às migrações da 

população rural tornada operária) faz nascer a ideia que uma das formas de melhorar 

o ambiente urbano seria através da integração de espaços verdes na cidade 

industrial (Magalhães 1992a; Magalhães 1992b). Na era industrial, a cidade era o 

palco da poluição e dos maus costumes, passando o campo a ser um local desejado, 

                                                             
41 Habitat: ‘‘Uma área de terra habitada por todos os indivíduos da espécie ou população.’’ (Christensen 2005, p.169) 
42 André Le Nôtre (1613 --- 1700), o mais emblemático Arquiteto Paisagista Francês. Os Parques que Le Nôtre 
concebeu como Vaux-le-Vicomte e Versalhes são os exemplos supremos do estilo Francês do século XVII no âmbito 
do projeto de jardins. Fonte: http://www.gardenvisit.com/biography/andre_le_notre. Consultado em: 2013.02.14. 

http://www.gardenvisit.com/biography/andre_le_notre.
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uma vez que possuía ar puro e sossego. Por conseguinte, a importância dada às áreas 

verdes urbanas é o resultado de uma conceção predominante, não de uma natureza 

externa, mas de uma natureza universal e romântica que se encontrava no campo. 

Porém, essa conceção não rompe todos os processos de dominação da natureza da 

sociedade capitalista e industrial emergente, mas incita a necessidade da 

conservação dos elementos da natureza no meio urbano, para o bem-estar da 

sociedade (Maciel da Silva 2003). Um exemplo das primeiras obras realizadas com 

este objetivo é o Central Park43, em Nova Iorque (► Figura 20), projetado por Calvert 

Vaux e Frederick Law Olmsted44 (Benson & Roe 2007). 

 
Figura 20: Vista aérea do Central Park45. 

Na década de 50 do século XIX, a cidade de Nova Iorque deparou-se com contínuos 

distúrbios em resultado da recessão económica e do elevado número de 

desempregados, pelo que a criação de um Parque Urbano foi vista pelos decisores 

políticos como uma oportunidade de contrariar essa instabilidade. A decisão de 
                                                             
43 Ficha técnica | Central Park; Autor do projeto: Calvert Vaux e Frederick Law Olmsted; Ano de conclusão do projeto: 
1857; Localização: Nova Iorque, USA; Área: 341ha 
44Frederick Law Olmsted (1822-1903). Considerado o mais emblemático Arquiteto Paisagista Americano e também 
um ecologista, antes sequer de a palavra existir. Teve um papel imprescindível na criação da profissão de Arquiteto 
Paisagista (Christensen 2005, p.248). 
45 Autor: Sergey Semonov, 2013. Fonte: 
http://blogs.artinfo.com/objectlessons/files/2013/01/centralparkaerial.jpeg: Consultado em: 2013.02.13 

http://blogs.artinfo.com/objectlessons/files/2013/01/centralparkaerial.jpeg:
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seguir em frente com a construção do Central Park partiu de uma ótica política, bem 

como de uma vontade de construir um espaço para o recreio (Miller 2006). 

Olmsted e Vaux projetaram o Central Park como um espaço nuclear, localizado 

precisamente no centro da cidade, traduzindo o conceito de ''pulmão'', que deveria 

produzir o oxigénio para a purificação da atmosfera poluída resultante da era 

industrial (► Figura 21) (Magalhães 1992a). 

 
Figura 21: Uma das clareiras relvadas do Central Park onde centenas de pessoas passeiam ao ar livre46. 

Pardal (2006) apresenta no livro Parque da cidade do Porto: ideia e paisagem, algum 

do pensamento de Olmsted a ser registado e refletido: 1. ‘‘Os terrenos acidentados, 

as colinas escarpadas e tudo o que qualificamos tecnicamente de pitoresco, por 

oposição às paisagens simplesmente belas e atraentes, não têm lugar num Parque 

Urbano (…) o Parque deve, tanto quanto possível, ser um complemento da cidade 

(…) tranquilidade e repouso do espírito é o que se quer alcançar’’; 2. ‘‘Não penso de 

todo que devamos procurar o que designamos por beleza de jardim num verdadeiro 

Parque’’; 3. ‘‘Uma das finalidades principais de tudo o que é feito num Parque e toda a 

arte de um Parque é influenciar o espírito do Homem, dirigindo-o à imaginação’’; 

                                                             
46 Fonte: Autor do trabalho, junho de 2012 
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4.‘‘Um Parque bem integrado numa grande cidade tornar-se-á certamente num novo 

centro’’. 

Estes princípios, que estão subjacentes ao projeto do Central Park, conferem-lhe um 

valor plástico e funcional exemplar, e mesmo passados mais de 150 anos, a sua 

conceção na generalidade mantém-se atual. Embora se deva referir que o Central 

Park evoluiu ao longo do tempo, com sucessivas adaptações às necessidades da 

sociedade, nomeadamente na conversão dos acessos em que outrora circulavam 

carruagens puxadas por cavalos e agora circulam automóveis. O desenho fechado e 

circunscrito das clareiras é uma inovação, que marca um estilo na compartimentação 

do Central Park de inspiração pastoral (Pardal 2006). Para além disso, o conceito do 

Central Park assentava no facto de possuir um caráter que proporcionava um escape 

à cidade, cuja inspiração advém de Parques como o Birkenhead Park de Paxton, pelo 

Hyde Park em Londres e pelo Bois de Boulogne em Paris (Thompson 2006). 

Mais tarde, Olmsted propõe a evolução deste conceito de Parque Urbano situado no 

centro da cidade para um sistema contínuo de Parques, como forma de melhorar a 

estrutura do tecido urbano propondo igualmente, pela primeira vez, a separação do 

tráfego de peões e de automóveis (Magalhães 1992a). Um exemplo deste conceito é 

o ‘‘Plano do Sistema de Parques de Boston’’ de Olmsted e Elliot projetado na última 

década do século XIX. É com a ideologia higienista e naturalista, então 

predominante, que surge a necessidade de conceção duma rede de espaços verdes 

que recriasse a natureza no interior da cidade (Idem). Esta ideologia higienista 

também propiciou a permeabilidade dos espaços dentro dos Parques Urbanos, 

levando ao domínio da mata arbórea em detrimento da estrutura arbustiva, de forma 

a tornar os espaços permeáveis e seguros. 

Falar dos Parques Urbanos deste século pressupõe reconhecer a importância do 

"Park Movment" e dos projetos emblemáticos do século XIX com a intervenção de 
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Olmsted. Ele defendia a preservação dos recursos naturais, criando oportunidades 

de recreação com espaços agradáveis para passear e habitar, mudando o conceito de 

qualidade ambiental urbana, associando o valor ecológico e prevenção do risco à 

qualidade de vida (Scalise 2002). 

Apenas na segunda metade do século XIX é que os Parques Urbanos compõem os 

planos urbanísticos na Europa, inicialmente, em França, com os planos do Barão 

Georges Eugéne Haussmann (Maciel da Silva 2003). Em Inglaterra, um dos primeiros 

exemplos de Parques Urbanos construídos com esta consciência foi o Birkenhead 

Park, projetado por Paxton (1803-1865). Um aspeto relevante é o Parque ter sido 

integrado num plano urbanístico, ocupando o centro de uma zona residencial perto 

de Liverpool (Pardal 2006). Nesta altura todas as cidades pretenderam ter o seu 

Parque Urbano, como Barcelona com o Parque de la Ciudadela47 ou como Amesterdão 

com o Vondelpark48 (► Figura 22) (Batlle 2011). 

a b 
 

Figura 22: a)Cascata do Parque de la Ciudadela49; b) Vondelpark em Amesterdão50. 

                                                             
47 Ficha técnica | Parque De La Ciudadela; Autor do projeto: Josep Fontseré; Ano de conclusão do projeto: 1870; 
Localização: Barcelona, Espanha; Área: 17ha 
48 Ficha técnica | Vondelpark; Autor do projeto: Jan David Zocher; Ano de conclusão da obra: 1896; Localização: 
Amesterdão, Holanda; Área: 17ha 
49 Fonte: http://www.flickr.com/photos/11683676@N02/5425876044/sizes/l/in/photostream/. Consultado em: 
2013.06.15 
50 Autor: Richard Tulloch, 2012. Fonte: http://richardtulloch.wordpress.com/2012/08/14/the-last-minute-
amsterdam-to-do-list/. Consultado em: 2013.02.07. 

mailto:http://www.flickr.com/photos/11683676@N02/5425876044/sizes/l/in/photostream/.
http://richardtulloch.wordpress.com/2012/08/14/the-last-minute-
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3.1.2. Do Modernismo à contemporaneidade 

Superado o modelo de Parque Urbano do século XIX, idealizado em bairros 

burgueses e para determinada exibição social, o Parque Urbano do século XX busca 

novos modelos para os espaços verdes, promovendo o uso coletivo. Procura recriar 

as condições naturais em meio urbano, locais para socialização onde as pessoas 

encontrem as suas origens, no contato físico e ativo com a natureza. São lugares 

para estar, jogar, como o Volkspark51, na Alemanha (► Figura 23a) (Scalise 2002). 

 

Os anos 30 foram marcados na Europa pela revisão dos modos de projetar o 

ambiente urbano. De 1943 a 1963, foi implantado o Parque Bos52 em Amsterdão (► 

Figura 23b), importante exemplo de Parque Urbano moderno e funcionalista, pela 

gestão urbana e territorial de vanguarda (Idem). 

  
a b 

 

Figura 23: a) Pessoas apanham sol numa clareira do Volkspark53; b) Parque Bos no outono54. 
 

Na Holanda o planeamento territorial corresponde a verdadeiros manifestos da nova 

estética ambiental, com a formulação de ambientes que unem o ambiente rural e 

                                                             
51 Ficha técnica | Volkspark; Autor do projeto: Peter Joseph Lenné; Ano de conclusão da obra: 1848; Localização: 
Berlim, Alemanha; Área: 52ha 
52 Ficha técnica | Parque Bos; Ano de conclusão da obra: 1943-62; Localização: Amesterdão, Holanda; Área: 1200ha 
53Fonte: http://piedradetoque.es/wp-content/uploads/100_1542.jpg. Consultado em: 2013.06.15 
54 Fonte: http://static.panoramio.com/photos/1920x1280/43497866.jpg. Consultado em: 2013.02.07 

http://piedradetoque.es/wp-content/uploads/100_1542.jpg.
http://static.panoramio.com/photos/1920x1280/43497866.jpg.
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urbano (Scalise 2002). No seguimento desta ideia e sob forte influência deste 

modelo de Parque Urbano e de outros na Europa, Keil do Amaral, arquiteto 

Português, projeta nos anos 40 o Parque Florestal do Monsanto55, como o ‘‘pulmão’’ 

da cidade de Lisboa. Corresponde a um espaço com cerca de 900ha de vastas áreas 

de mata diversificada, oferecendo grandes potencialidades para o recreio56. 

Na mesma década, em Estocolmo, há uma difusão dos espaços verdes em pequena 

escala por toda parte, como um tecido verde contínuo, espontâneo e simples. Já em 

Inglaterra de 1946, as novas cidades superam a ideia estética da cidade-jardim de 

Howard e introduzem um novo conceito de plano de paisagem, que transforma o 

conceito do verde urbano. O programa paisagístico e urbanístico sobrepõe-se numa 

ideia de paisagem global 57(Idem). 

 

Existe uma certa tendência de um ‘‘neopaisagismo’’ no plano de Parques Urbanos na 

década de 50, valorizando características cénicas das áreas verdes, com ambientes 

agradáveis variados, capazes de despertar o interesse e a fantasia dos utilizadores 

(Idem).  

 

Nos anos 60, novos Parques Urbanos surgem um pouco por todas as grandes cidades 

europeias tais como Hamburgo, Munique e Paris (Idem). 

 

                                                             
55 Ficha técnica | Parque Florestal do Monsanto; Ano de início do projeto: 1940; Localização: Lisboa, Portugal; Área: 
900ha 
56 Fonte: http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=4051. Consultado em: 2013.06.15 
57 Este conceito também é defendido por Gonçalo Ribeiro Telles ao longo das últimas décadas, sublinhando a ideia de 
integração dos processos e dos espaços, num todo interligado e integrado. Segundo o mesmo autor (apud (Freire 
2011, p.4) é um conceito de aproximação que materializa ‘‘(...) paisagens biologicamente equilibradas, 
ecologicamente estáveis, socialmente vividas e belas.’’   
Fonte: http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/3940/1/CongressoInternacional-
Interfaces%20da%20Psicologia_Maria%20da%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20Marques%20Freire.doc. 
Consultado em: 2013.02.04.  

http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=4051.
http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/3940/1/CongressoInternacional-
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Nos anos 70 manifesta-se a tendência para Parques Urbanos funcionais, 

nomeadamente o Olympia Park58 em Munique (► Figura 24), projetado pelo Arquiteto 

Paisagista Günther Grzimek para os jogos olímpicos de 72. Trabalhando em conjunto 

com os arquitetos do gabinete Behnisch & Partner criou uma simbiose entre a 

arquitetura e paisagem (Keller 2012).  

 
Figura 24: Vista geral do Olympia Park59. 

Equipamentos desportivos, estádios, edifícios, espelhos de água, passeios e 

pequenos bosques formam uma paisagem dinâmica com as estruturas tencionadas 

do arquiteto e engenheiro Frei Otto. A paisagem repleta de contornos de lagos e 

colinas com diferentes desníveis reflete as necessidades dos visitantes para: 

privacidade e comunicação, abertura e intimidade, a interação em grupo e 

individualidade, movimento e repouso. Günther Grzimek definiu que a 

funcionalidade de um Parque Urbano não deve ser pré-determinada, mas dever-se-á 

estimular os visitantes, oferecendo-lhes atividades variadas (Keller 2012). Desta 

forma, todos seriam capazes de encontrar o seu próprio nicho no Parque Urbano, 

como por exemplo, um bom lugar para fazer um piquenique (► Figura 25) (Idem). 

  
                                                             
58 Ficha técnica | Olympiapark; Autor do projeto: Günther Grzimek; Ano de conclusão da obra: 1972; Localização: 
Munich, Alemanha; Área: 85ha 
59 Autor: Lukáš Hron.  Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Munich_Olympiapark.jpg. 
Consultado em: 2013.02.09 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Munich_Olympiapark.jpg.
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a b c 

 

Figura 25: a)Anfiteatro ao ar livre60; b)Festival de música61; c)Atividades desportivas62. 
 

Nos anos 80, surge a exigência de melhorar a qualidade das zonas degradadas e os 

espaços verdes das cidades, com preocupações relacionadas com o jardim de uso 

público, de caráter funcional com valores estéticos e significados simbólicos. À 

semelhança da arquitetura pós-moderna, há o abandono dos estilos decretados pela 

cultura moderna (Scalise 2002). 

Em Paris, o Parque La Villette63 (► Figura 26a), projetado pelo arquiteto Bernard 

Tschumi, é considerado o ícone dos Parques Urbanos da década, principalmente pela 

sua dimensão, custos e carga figurativa, tendo sido idealizado para testemunhar a 

Arquitetura Paisagista do final do século (Scalise 2002). Possui 35ha de relvados e 

jardins, sendo o maior Parque Urbano de Paris. O projeto de Tschumi criou um ponto 

de encontro entre o passado e o futuro, Paris e os seus subúrbios, arte e ciência64. 

Este polémico projeto foi desenvolvido em colaboração com o desconstrutivista 

filósofo Jacques Derrida, que reagiu contra a ideia convencional de Parque Urbano 

(Thompson 2013). Tschumi não projetou o Parque La Villette envolta duma 

mentalidade tradicional, onde a paisagem e a natureza são as forças dominantes por 

                                                             
60 Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-
DfTDaMwWFo0/T2jnPkQz94I/AAAAAAAAFBE/0Vh96rZSZ4k/s1600/10449585.jpg. Consultado em: 2013.02.09 
61Autor: Klaus Rommel, fonte: http://static.panoramio.com/photos/original/55896945.jpg. Consultado em: 
2013.02.09 
62 Fonte: http://static.panoramio.com/photos/original/38919156.jpg. Consultado em: 2013.02.09 
63 Ficha técnica | Parque La Villette; Autor do projeto: Bernard Tschumi; Ano de conclusão do projeto: 1984-1987; 
Ano de conclusão da obra: 2000; Localização: Paris, França; Área: 35ha 
64 Fonte: http://www.villette.com/en/about-the-park/history/#. Consultado em: 2013.06.16 

http://3.bp.blogspot.com/-
http://static.panoramio.com/photos/original/55896945.jpg.
http://static.panoramio.com/photos/original/38919156.jpg.
http://www.villette.com/en/about-the-park/history/#.
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trás do projeto, antes pelo contrário, imaginou o Parque La Villette como um lugar de 

cultura, onde o natural e o artificial são forçados a ficar juntos num estado de 

constante reconfiguração e descoberta (► Figura 26a) (Kroll 2011). 

No local existiam matadouros mandados construir por Napoleão III na segunda 

metade do séc. XIX, cujo encerramento só foi efetivo em 197465. O Parque La Villette 

reverte, por isso, da integração de elementos pré-existentes, com um novo 

programa, articulando o layout em torno de um sistema de ‘‘Pontos’’, ‘‘Linhas’’ e 

‘‘Superfícies’’ (►Figura 26b). 

 
 

a b 
 

Figura 26: a)Plano geral do Parque La Villette66; b) Sistema de ‘‘Pontos’’, ‘‘Linhas’’ e ‘‘Superfícies’’67. 

A superfície do terreno foi dividida numa matriz constituída por vários ‘‘Pontos’’ a que 

Tschumi chama de ‘‘divertimentos’’, os quais constituem pontos de referência aos 

visitantes (►Figura 27). As ‘‘Linhas’’ correspondem aos principais caminhos do Parque 

La Villette e não se regem por uma regra como os pontos. Os caminhos fazem chegar 

                                                             
65 Idem 
66 Adaptado do Programa de março/abril de 2013 do Parque de La Villete. 
67 Fonte: http://places.arch-grafika.ru. Consultado em 2013.02.10. 

http://places.arch-grafika.ru.
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os visitantes a todos os pontos de interesse do Parque, cujo desenho quebra a 

rigidez e ortogonalidade das construções envolventes.  

a b 
 

Figura 27: a)Divertimento ‘‘Observatório’’; b)Divertimento ‘‘Escadas”68. 

Dos 135ha de terreno, 35ha são dedicados aos espaços verdes abertos que 

correspondem às ‘‘Superfícies’’, fornecendo aos parisienses espaços para socializar e 

descontrair (► Figura 28). 

 
Figura 28: Grande relvado frontal ao Geode, um edifício que acolhe uma sala de cinema69. 

O Parque de Tschumi é aberto à interpretação. As diversões desconstrutivistas 

constituem autênticos centros de programa informal. Apesar de cada ‘‘divertimento’’ 

ser único e formalmente diferente, não há um programa previamente designado. 
                                                             
68 Fonte: Autor do trabalho, março de 2013 
69 Fonte: Autor do trabalho, março de 2013 
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Apenas recentemente alguns dos ‘‘divertimentos’’ foram convertidos em 

restaurantes, escritórios e centros de informação do Parque La Villette (Kroll 2011). 

Verificam-se no Parque La Villette elementos e pormenores por vezes bem 

conseguidos, mas entre os quais não há uma ligação facilmente compreensível. À 

semelhança de outros elementos dos Parques Urbanos modernistas, como 

percursos, elementos de água, espaços de estadia, recreio, estas componentes são 

incluídas por Tschumi por serem consideradas adequadas aos conceitos modernistas 

do espaço urbano europeu (Magalhães 2001). 

Paradoxalmente, o Parque La Villette é muitas vezes criticado pela sua escala, e por 

ser concebido sem ter em consideração a escala humana. O Parque La Villette é 

quase uma confirmação perversa da vida urbana onde o ser humano é apanhado num 

meio esmagador. Apenas quando um visitante é deparado com um ‘‘divertimento’’ ou 

jardim é que a escala é reduzida e o visitante é capaz de se reorientar dentro do 

contexto geral do Parque La Villette (Kroll 2011). O Parque La Villette é constituído 

por uma variedade programática extensa, possuindo uma das maiores 

concentrações de espaços culturais de Paris, sendo visitado anualmente por milhões 

de pessoas. Alberga museus, salas de concerto, teatros, parques de jogos, jardins, 

diversões, constituindo-se como uma centralidade na cidade, acessível através de 

transportes públicos que deixam as pessoas na entrada do Parque La Villette. De 

entre todos destacam-se a Cidade das Ciências e da Industria (maior museu de 

ciência da Europa); O Geode (►Figura 28) e 12 jardins temáticos. Cada um destes 12 

jardins tem um tema específico com uma representação distinta, destacando-se pelo 

minimalismo, embora surjam outros onde as brincadeiras para as crianças são o mote 

para o projeto (►Figura 29). 
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Figura 29: Um grupo de estudantes brinca no Jardim da Ilhas70. 
 

Na mesma década, em Portugal, Sidónio Pardal concluía a primeira fase do projeto do 

Parque da Cidade do Porto71 (►Figura 30), um modelo de Parque Urbano de referência 

do século XX. Foi inclusivamente distinguido por outras disciplinas, como é o caso da 

Ordem dos Engenheiros com o título das ‘‘100obras de Engenharia Civil do século XX’’ 

em Portugal72. 

A elaboração do projeto começou com a investigação sobre a história dos Parques 

Urbanos, aprofundando o estudo sobre aqueles que se consideravam ser referências 

de charneira na evolução da Arquitetura Paisagista. A conceção da paisagem do 

Parque da Cidade do Porto constituiu um exercício solitário de procuras, de 

tentativas e de escolhas, onde prevalecia muitas vezes a intuição e a subjetividade 

do autor (Pardal 2006). Para desenhar o Parque da Cidade do Porto, Sidónio Pardal 

                                                             
70 Fonte: Autor do trabalho, março de 2013 
71 Ficha técnica | Parque da Cidade do Porto; Autor do projeto: Sidónio Pardal; Ano de início do projeto: 1984; Ano de 
conclusão da obra: 1993-2003; Localização: Porto, Portugal; Área: 83ha 
72 Fonte: http://www.sidoniopardal.com/links.html. Consultado em: 2013.06.16 

http://www.sidoniopardal.com/links.html.
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optou por reencontrar as teorias dos mestres da Escola Paisagista Inglesa (Idem). 

Estando perante um problema novo - desenho de um Parque Urbano - recorreu 

inicialmente à literatura datada do século XVIII e XIX, cuja matéria começou a ser 

reeditada nos anos setenta, obtendo maior dinamismo e interesse nos anos oitenta, 

com a exposição dos projetos e escritos de Repton, em Londres, em fevereiro de 82. 

 
Figura 30: Plano geral do Parque da Cidade do Porto73. 

De entre os vários elementos do Parque da Cidade destacam-se as ‘‘ruinas’’, utilizadas 

como elemento de composição da paisagem, constituindo, de certo modo, uma falsa 

alegoria, pois são elementos construídos, cuja intenção se prende com uma razão 

estrutural de expressão plástica, mas também com a criação de pontos de encontro e 

referência (► Figura 31a). 

Segundo Pardal (2006), a ideia de Parque Urbano tem como objetivo ‘‘alcançar a 

expressão do belo natural, enquanto conteúdo substantivo emergente da paisagem 

que este objetivamente materializa’’. Refere ainda que as expressões de Parque 

Urbano são aquelas que este inspira nas mentes dos seus utilizadores, logo, a 

expressão do Parque da Cidade do Porto escapa às intencionalidades projectuais e 

não lhe é inerente qualquer desempenho planeado, a não ser o de oferecer a 
                                                             
73 Fonte: Pardal (2006) 
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paisagem como espaço livre descodificado, em forte contraste com a cidade que o 

envolve. 

O desenho do Parque da Cidade do Porto cultiva a organicidade, traduzindo-se numa 

proposta económica, à semelhança das paisagens rurais, cuja modelação dos 

espaços e as construções associadas se ajustam às condições do lugar, aos materiais 

disponíveis, sem qualquer intenção de forçar formas rebuscadas. 

No Parque da Cidade do Porto existem múltiplos lugares com uma estrutura 

particular, onde a vegetação, modelação e muros atribuem identidade aos diferentes 

espaços (► Figura 31). 

Uma das relações mais ricas do Parque da Cidade do Porto tem a ver com a sua 

bordadura, onde se faz a harmonia entre o espaço livre naturalizado e a 

multifuncionalidade do tecido urbano. 

O Parque da Cidade do Porto potencia uma elevada centralidade, onde é expectável 

uma forte e qualificada vida urbana em contraste com a paz da paisagem naturalista 

(Pardal 2006). 

Francisco Lemos Peixoto, da revista Anteprojetos, refere no livro do Parque da 

Cidade do Porto, ‘‘que os resultados observados no Parque da Cidade destacam-se 

pelo seu subtil ecletismo, pela integração do naturalismo da melhor Escola 

Paisagista Inglesa com o minimalismo das paisagens de Bye, a poética do sublime de 

Pückler e a livre e despojada apropriação dos padrões da arquitetura popular 

portuguesa, em particular no que diz respeito às formas que traduzem a organização 

e construção da paisagem rural’’ (►Figura 31). 
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a b 

c d 
 

Figura 31: a) zona com ‘‘ruínas’’ para estadia e contemplação74; b) bacia de retenção de água75; c) ponto 
de fuga como elemento estruturante da paisagem76; d) elementos arquitetónicos que criam momentos 
de paragem, repouso e introspeção77.  
 

Na década seguinte, mais precisamente em 1993, foi inaugurado, em Paris, o Parque 

André Citroën78, projetado pelos Arquitetos Paisagistas Gilles Clément e Alain 

Provost (►Figura 32). São 14ha de Parque Urbano que confirmam a tendência de 

retorno ao desenho e do papel que o desenho tem na sociedade. 

                                                             
74 Idem 
75 Idem 
76 Idem 
77 Fonte: Autor do trabalho, março de 2013 
78 Ficha técnica | Parque André Citroën; Autor do projeto: Gilles Clément e Alain Provost; Ano de conclusão da obra: 
1993; Localização: Paris, França; Área: 14ha 
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Figura 32: Vista aérea do Parque André Citröen 79. 

O desenho do Parque André Citröen é uma mistura inteligente do jardim tradicional 

Francês80 e ideias contemporâneas. Os autores combinam a geometria, as sebes 

rigorosamente topiadas e vistas deslumbrantes com um programa de Parque Urbano 

contemporâneo, rico em espaços de recreação e contemplação, recorrendo a 

materiais e técnicas contemporâneas (Riha 2004).  

Artifício, arquitetura, movimento e natureza. Estes foram os quatro temas que 

Clement e Provost usaram na conceção deste Parque Urbano, numa transição do 

urbanismo para o meio rural (Gonçalves 2012). O visitante pode usufruir destes 

temas em progressão, enquanto percorre desde um extremo ao outro do Parque 

Urbano, através de um caminho que rasga o Parque André Citröen em dois, 

conectando quase todas as atracões (► Figura 33). Os visitantes são incentivados a 
                                                             
79 Fonte: Andrew Duthie, 2011. Disponível em: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Aerial_view_of_Parc_Andr%C3%A9_Citro%C3%ABn_Nov
ember_15%2C_2011.jpg. Consultado em 2012.02.07. 
80 Jardim tradicional Francês remonta para a ideia do jardim formal Francês. O jardim formal Francês surgiu no século 
XVI e foi André Le Nôtre que revolucionou a forma de projetar um jardim. Os princípios de composição do jardim 
formal Francês resumem-se a: o jardim é desenvolvido enquanto extensão da casa; formas geométricas e axiais; 
espaços abertos e extensos; vistas amplas relacionando o céu com a envolvente; elementos de água que promovem 
ritmo ao jardim e ao mesmo tempo são obras de arte (Jellicoe & Jellicoe 1995, pp.178---191). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Aerial_view_of_Parc_Andr%C3%A9_Citro%C3%ABn_Nov
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questionar o verdadeiro significado da natureza, onde as múltiplas tipologias de 

jardins permitem diversas utilizações e transmitem significados distintos ao ser 

humano.  

 
Figura 33: Plano geral do Parque André Citroën81. 1) ‘‘Jardim Branco’’; 2) ’’O Jardim Negro’’; 3) Relvado 
central; 4) ’’O Jardim em Movimento’’; 5) ’’Jardim Metamorfose’’; 6) Seis jardins temáticos de Gilles 
Clément. 

Estes jardins ignoram a natureza como elemento estático, considerando que a 

natureza se encontra em constante movimento e mutação (► Figura 34). Clément e 

Provost idealizaram este método para envolver os sentidos dos visitantes na 

vivência do Parque André Citröen (Riha 2004). 

                                                             
81 Fonte: Adaptado de http://www.etab.ac-
caen.fr/lyceevalognes/site%20jardin/jardins%20particuliers/jardins%20particuliers/jardin%20Citroen/plan%20d
u%20parc%20citroen%20paris%20XV.jpg;Consultado em 2013.02.12. 

http://www.etab.ac-
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Figura 34: Dois dos seis jardins temáticos de Clément e Provost --- Jardim ‘‘Verde’’ e ‘‘Azul’’82. 

A série de seis jardins de Clément e Provost ganham pela dupla visão que se pode ter 

dos diferentes espaços. Tanto se pode caminhar pelos jardins temáticos, como ter 

uma visão aérea através da ponte que atravessa todos os jardins temáticos. Este 

posicionamento em relação aos jardins temáticos é importante pela maneira como 

podemos sentir o espaço onde as proporções dos canteiros e volumes das plantações 

tornam-se mais evidentes (Gonçalves 2012). A distinção do Parque André Citröen 

está também na presença constante de simbolismo. Todas as características são um 

estímulo à imaginação do visitante (Riha 2004). O design e experimentalismo do 

Parque André Citröen surpreendem os visitantes, a poda é um aspeto fundamental 

no conceito do Parque. Em todo o jardim os métodos de plantação e poda têm 

destaque, desde as emblemáticas colunas de magnólias podadas geometricamente 

(►Figura 35c), às formas geométricas muito presentes na vegetação ao longo do 

Parque (►Figura 35a,b) (Gonçalves 2012). 

                                                             
82 Fonte: Henk van der Eijk. Disponível em: 
http://www.flickr.com/photos/anachronism_unltd/6168812360/in/photostream/. Consultado em: 2013.02.12 

http://www.flickr.com/photos/anachronism_unltd/6168812360/in/photostream/.
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Figura 35: a) Jardim ‘‘Metamorfose’’ com composição de buxos rigorosamente topiados, formando 
volumetrias distintas; b) Maciços arbóreos de Faia marcam a separação do relvado para os jardins 
temáticos; c) Magnólias geometricamente dispostas e rigidamente conduzidas83;  
 

Adriaan Geuze, diretor do gabinete Holandês de Arquitetura Paisagista e Desenho 

Urbano West8 fez uma sugestiva provocação sobre o futuro dos Parques Urbanos no 

Simpósio Internacional ‘‘The Park’’ em Roterdão, em 1992, onde disse que não existia 

necessidade de mais Parques Urbanos, pois os problemas do século XIX foram 

resolvidos e um novo tipo de cidade foi criado, na qual a ideia de Parque Urbano e a 

vegetação tornaram-se clichés. Afirma inclusivamente que os Parques Urbanos 

realizados a partir da década de 90 nunca irão ter a beleza dos Parques Urbanos do 

século XIX, pois o século XX criou um novo tipo de ordem (Weilacher 2008). 

Face ao testemunho apresentado surgem algumas questões. O Central Park é um 

modelo de Parque Urbano do século XIX, mas deverá o mesmo ser adotado nos dias 

                                                             
83 Fonte: Autor do trabalho, março de 2013 
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de hoje quando as exigências e necessidades da população contemporânea são 

distintas? O que deve ser o Parque Urbano do século XXI, e que imagem da natureza 

deve representar? Que códigos a paisagem do Parque Urbano contemporâneo deve 

transmitir? 

Algumas das respostas a estas questões podem ser encontradas na região do Ruhr, 

uma região Alemã afetada em grande escala por mudanças estruturais, 

consequentes da desindustrialização, como essa densamente povoada região 

industrial que se estende por 800km2, com as suas 17 cidades nas margens esquerda 

e direita do rio Emscher num total de 2.5milhões de habitantes (Idem). 

Na margem direita surge o Parque Duisburg-Nord84 (►Figura 36), um modelo de 

Parque Urbano pós industrial. Este foi desenvolvido sobre o pretexto da Exposição 

Internacional da Construção (IBA85). No web site oficial da IBA é referido que o 

programa estrutural de 1988 teve como objetivo dar um forte impulso para o 

desenvolvimento urbano e renovação ecológica na altamente contaminada antiga 

área de indústria de aço, ferro e carvão86.  

Fábricas existentes, pontes, tanques de gás, bunkers e linhas de caminho-de-ferro 

são incorporadas num Parque Urbano com esculturas de ferro monumentais 

impressionantes, onde as formas do relevo servem novas atividades programáticas e 

criam memórias da história do lugar. Em vez de tentar apagar a memória do passado, 

Peter Latz reconheceu uma possível combinação entre as estruturas industriais 

existentes e a natureza, resultando numa valiosa experiência com as memórias do 

lugar e emoções (Reed & Museum of Modern Art 2005). 

 

                                                             
84 Ficha técnica | Parque Duisburg-Nord; Autor do projeto: Peter Latz + Partner; Ano de conclusão do projeto e obra: 
1990-2002; Localização: Emscher, Alemanha; Área: 230ha 
85 IBA: International Building Exhibition 
86Fonte: http://www.iba.nrw.de/finale99/finale.htm. Consultado em: 2013.05.31 

http://www.iba.nrw.de/finale99/finale.htm.
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Figura 36: Plano geral87: 1-Campo de futebol; 2-Jardim; 3-Clube de música; 4-Teatro; 5-Caminho do 
Jardim; 6-Hostal; 7-Parque de jogos; 8-Muro de escalada; 9-Miradouro; 10-Escola; 11-‘‘Piazza metálica’’; 
12-Mergulho; 13-Centro informativo; 14-Cafetaria; 15-Parque de estacionamento; 16-Parque de skate; 
17-Campo de basquetebol; 18- Praça ‘‘Edward A. Cowper’’; 19-‘‘Water park’’; 20-‘‘Railway Park’’ e ‘‘Jardins 
caixa’’. 

O conceito geral de Latz segue o exemplo da infraestrutura existente de linhas 

ferroviárias que dá coerência ao sistema de caminhos, passagens pedonais em aço, 

um canal e bunkers monumentais, cujas funções anteriores são convertidas em 

funções na paisagem pós industrial (►Figura 37d). Novos caminhos e passagens 

sobrelevadas, em combinação com o existente permitem experimentar e interagir 

com o lugar a partir de níveis altimétricos distintos. Uma série de caminhos pedonais 

e cicláveis atravessam prados, enquanto elementos de ligação entre praças recém-

criadas, jardins e áreas de lazer. Vêem-se malhas de minério e bunkers de 

acumulação, agora transformados em programas de lazer, tais como parques infantis 

e jardins temáticos fechados (Reed & Museum of Modern Art 2005). Algumas das 

                                                             
87 Fonte: Adaptado de http://co-tain.com/wp-content/gallery/zapt/50.jpg. Consultado em: 2013.04.20. Legenda 
adaptada de: http://www.intechopen.com/books/advances-in-spatial-planning/post-industrial-land-
transformation-an-approach-to-socio-cultural-aspects-as-catalysts-for-urban-red. Consultado em: 2013.04.16 

http://co-tain.com/wp-content/gallery/zapt/50.jpg.
http://www.intechopen.com/books/advances-in-spatial-planning/post-industrial-land-
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estruturas industriais existentes foram convertidas em paredes para escalada e os 

edifícios transformados em teatros (►Figura 37e) (Kirkwood 2012). 

Destacam-se algumas áreas funcionais do Parque Duisburg-Nord como: a ‘‘Piazza 

metálica’’; a Praça ‘‘Edward A. Cowper’’; o ‘‘Water Park’’; o ‘‘Railway Park’’ e os ‘‘Jardins 

caixa’’. 

A ideia original para a ‘‘Piazza metálica’’, representada por 49 plataformas 

quadrangulares de ferro, foi o processo de manufatura do ferro. A fusão e o 

endurecimento são uma metáfora da abundância do minério e o declínio da era 

industrial (►Figura 37b) (Idem). 

A Praça ‘‘Edward A. Cowper’’ é uma praça cuja localização foi inicialmente motivo de 

controvérsia por se localizar junto aos altos-fornos. O projeto da Praça ‘‘Edward A. 

Cowper’’ e o minério de calcário, com o canal de água e os pitorescos caminhos, 

apenas intervêm dentro de uma pequena secção do Parque Duisburg-Nord. Esta 

zona inclui também edifícios e estruturas arquitetónicas (Idem). 

O ‘‘Water Park’’ divide a área de estudo longitudinalmente. Debaixo das construções 

surge um tanque formado por lagos subterrâneos com minério de calcário. Uma das 

atracões do Parque Duisburg-Nord é o clube de mergulho, situado na cave das 

construções (Idem). Quase toda a totalidade de água da chuva acumulada nos 

acessos, telhados e praças é recolhida, através de um sistema de tubos aéreos. Esta 

água não é colocada diretamente no sistema de rega, primeiro passa por um 

processo de purificação que fora adaptado a partir das infraestruturas existentes 

(►Figura 37a, c) (Weilacher 2008). 

O ‘‘Railway Park’’ comunica com as restantes áreas através de uma ligação visual 

conseguida com os ‘‘jardins caixa’’ e os altos-fornos e através de uma ligação física, 

através de rampas, escadas e terraços (Kirkwood 2012). Nos ‘‘Jardins caixa’’ 
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encontram-se jardins floridos e vistosos, plantados sobre estes resíduos que foram 

reutilizados e misturados com terra vegetal (►Figura 37f) (Idem). 

A vegetação do Parque Duisburg-Nord não cobre toda a área uniformemente como 

acontece na paisagem natural, em vez disso, maciços de vegetação arbórea e 

arbustiva estendem-se entre as estruturas, formando áreas com vegetação 

independentes e com tipologias de vegetação distintas, onde aproximadamente 200 

espécies garantem a existência e recarga de biodiversidade (Idem). 

  

   
a b c 

d e f 
 

Figura 37: a) Zona de tratamento das águas88; b) "Piazza metálica’’89; c)Vista sobre a zona de tratamento 
de águas e grua90; d)Concertos ao ar livre91; e)Desportos associados às estruturas existentes92; f)Um 
exemplo dos ‘‘Jardins Caixa’’93. 
                                                             
88Fonte:http://en.landschaftspark.de/website/sites/lapano_en/uploads/galeries/pics/Archutektur_und_Natur/Wa
sserkonzept/big2.jpg?750. Consultado em: 2013.04.23 
89Fonte:http://pt.scribd.com/doc/125746017/Syntax-of-Landscape-Peter. Consultado em: 2013.04.20 
90Fonte:http://en.landschaftspark.de/website/sites/lapano_en/uploads/galeries/pics/Archutektur_und_Natur/Wa
sserkonzept/Rundklaerbecken/big1.jpg?750. Consultado em: 2013.04.23 
91Fonte:http://en.landschaftspark.de/website/sites/lapano_en/uploads/galeries/pics/der_park/Aussengelaende/D
SC_2926.jpg?750. Consultado em: 2013.04.23 
92Fonte:http://en.landschaftspark.de/website/sites/lapano_en/uploads/galeries/pics/freizeit_sport/Klettergarten
/Fakten/LAPADU_Zusammenstellung_121.jpg?750. Consultado em: 2013.04.23 
93 Fonte: Luís Loures, Janeiro de 2006 

http://en.landschaftspark.de/website/sites/lapano_en/uploads/galeries/pics/Archutektur_und_Natur/Wa
http://pt.scribd.com/doc/125746017/Syntax-of-Landscape-Peter.
http://en.landschaftspark.de/website/sites/lapano_en/uploads/galeries/pics/Archutektur_und_Natur/Wa
http://en.landschaftspark.de/website/sites/lapano_en/uploads/galeries/pics/der_park/Aussengelaende/D
http://en.landschaftspark.de/website/sites/lapano_en/uploads/galeries/pics/freizeit_sport/Klettergarten
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Verificou-se em Parques Urbanos recentes o regresso aos valores naturais e uma 

certa relação com a horticultura, funcionando como uma tentativa de equilíbrio 

perante o crescimento exacerbado das cidades. O renascimento do uso da vegetação 

persistente nos projetos, defendida pelo movimento holandês chamado ‘‘perennial 

perspectives’’94, desencadeou uma nova visão do canteiro de flores, onde a mudança 

sazonal e motivos dos habitats naturais cultivados pelo homem promovem uma 

tradição de design eclético, inspirado em múltiplas fontes, mas com um estilo 

próprio, associado ainda a novos valores de projeto (Andersson 2012). Face a estas 

considerações Andersson (2012) classifica o Lurie Garden 95 em Chicago como um 

exemplo de Neoromantismo (►Figura 38).  

O Lurie Garden apresenta um desenho tradicional como um todo, mas no núcleo 

possui uma extensa plantação de vegetação herbácea persistente, uma composição 

cuidadosamente equilibrada, onde o autor procura concentrar esforços na 

biodiversidade de espécies e respetivos comportamentos sazonais em vez de 

tipologias de espaços.  

O júri do concurso ‘‘General Design Award of Excellence’’ organizado pela Associação 

Americana de Arquitetos Paisagistas não teve dúvidas na atribuição na edição de 

2008 do prémio ao Lurie Garden, considerando-o de longe o trabalho mais marcante 

entre as restantes candidaturas. Consideraram que o Arquiteto Paisagista criou um 

oásis no centro da cidade, não se assemelhando com um típico jardim botânico, mas 

assumindo-se como um espaço onde a biodiversidade é um elemento chave, não 

admirando que as pessoas o adorem (Byrd Jr. et al. 2008). 

                                                             
94 Em Português significa ‘‘Perspetivas perenes’’  
95Ficha técnica | Millennium park: Lurie Garden; Autor do projeto: Gustafson Guthrie Nichol e Piet Oudolf; Ano de 
conclusão da obra: 2004; Localização: Chicago, USA; Área: 1.2ha 



 Parque Urbano da Foz do Douro 
P64 Um Modelo de Abordagem para o Desenho de Parques Urbanos 
 

 
 

 
Figura 38:Plano geral ilustrando o comportamento da vegetação no verão96. 1-Sebe de proteção; 2-
Plataforma de sol; 3- Acesso de ligação e conectividade; 4-Plataforma de sombra; 5- Elemento de água; 
6- Acessos principais; 7- Grande relvado do ‘‘Pritzker Pavilion’’ projetado por Frank Gehry. 

Desenhado por Gustafson Guthrie Nichols ltd., Piet Oudolf e Robert Israel, o Lurie 

Garden é pouco maior que um campo de futebol. O web site oficial considera Lurie 

Garden uma homenagem ao lema ‘‘A cidade no Jardim’’ que se refere à transformação 

de Chicago a partir das suas origens (pântanos) numa cidade corajosa e poderosa97. 

Localiza-se na cobertura da ‘‘Lakefront Millenium Park’’ de Chicago, entre a concha 

acústica projetada por Frank O. Gehry e uma remodelação do ‘‘Chicago Art Institute’’ 

de Renzo Piano (►Figura 39b) (Jodidio 2012). 

O Lurie Garden expressa distintamente a história da paisagem urbana de Chicago, 

como um marco contemporâneo, oferecendo também um refúgio tranquilo para as 
                                                             
96Fonte: Adaptado de http://www.asla.org/awards/2008/08winners/441.html. Consultado em: 2013.04.22 
97Fonte: http://www.luriegarden.org/lurie-garden-design-narrative. Consultado em 2013.04.22 

http://www.asla.org/awards/2008/08winners/441.html.
http://www.luriegarden.org/lurie-garden-design-narrative.
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pessoas e para a vida selvagem urbana. Distingue-se de outras atrações do Millenium 

Park pois utiliza como meios de comunicação as plantas e materiais naturais para 

criar nas pessoas uma experiência cultural e cromática memorável (►Figura 39f). 

 

  
a b c 

d e f 
 

Figura 39: a) Contraste do natural das plantações com o artificial do edificado 98; b) Interação dos 
visitantes com o canal de água 99; c) Vista aérea sobre o Parque, destacando-se a dimensão dos 
acessos e os muros de contenção em pedra100; d) O edifício de Gehry nasce ao fundo em contraste com 
o Lurie Garden em primeiro plano 101; Durante os meses de verão, destacam-se as variações de cor das 
flores nativas da pradaria do Centro-Oeste, cuidadosamente selecionadas pelo mestre Piet Oudolf102; 
f) Casal de namorados passeia pelo Lurie Garden num ambiente de clara harmonia103. 

A sua contemporaneidade harmoniza-se perfeitamente com a envolvente 

arquitetónica e em especial com a presença das obras emblemáticas de Frank Gehry 

e de Renzo Piano (►Figura 39d, c) (Jodidio 2012). 

                                                             
98Fonte: Patrick Pyszka. Disponível em: http://landarchs.com/wp-content/uploads/2012/08/22-The-Lurie-Garden_-
photo-Patrick-PyszkaSM.png. Consultado em: 2013.04.22 
99Fonte: http://www.asla.org/awards/2008/08winners/441.html. Consultado em: 2013.04.22 
100Idem 
101 Fonte: http://landscapevoice.com/wp-content/uploads/2012/10/8120598462_80dccff20a_b.jpeg. Consultado 
em: 2013.04.22 
102Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-nUiqjMfV0aQ/T7sClt7_2LI/AAAAAAAAtSI/IxwCXo8-tKg/s1600/LI-Mp-LG-
040b.jpg. Consultado em: 2013.04.22 
103 Fonte: http://landscapevoice.com/millennium-park-the-lurie-garden/. Consultado em: 2013.04.22 

http://landarchs.com/wp-content/uploads/2012/08/22-The-Lurie-Garden_-
http://www.asla.org/awards/2008/08winners/441.html.
http://landscapevoice.com/wp-content/uploads/2012/10/8120598462_80dccff20a_b.jpeg.
http://2.bp.blogspot.com/-nUiqjMfV0aQ/T7sClt7_2LI/AAAAAAAAtSI/IxwCXo8-tKg/s1600/LI-Mp-LG-
http://landscapevoice.com/millennium-park-the-lurie-garden/.
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Uma sebe gigante envolve e protege o Lurie Garden, reduzindo o livre acesso, 

especialmente depois dos concertos no grande relvado adjacente. Esta sebe é 

formada por uma estrutura metálica que molda diversas variedades de plantas, 

criando alguma contenção visual ao nível do olhar, mas abrindo vistas para a 

paisagem urbana de edifícios que dominam o panorama vertical (►Figura 39d, f). 

Dentro desta sebe localizam-se duas plataformas onde foram plantadas espécies 

persistentes, bolbosas e árvores. Cada plataforma tem a sua própria forma, embora 

se combinem e se interliguem por acessos. As duas plataformas, a de luz e a de 

sombra, distinguem-se nas plantações face ao contexto em que se encontram. A 

plataforma de sombra faz referência aos pântanos misteriosos do local e da cidade, 

fazendo mergulhar as pessoas na paisagem. A plataforma de luz faz referência ao 

controlo moderno e artístico de Chicago com a natureza, proporcionando uma 

experiência emocionante de diversas volumetrias, cores e texturas (►Figura 39a, d, f). 

Entre as duas plataformas existe um caminho em madeira de ligação e 

conectividade, marcando igualmente a fronteira entre a luz e a sombra. Contíguo ao 

caminho ‘‘flutua’’ um canal de água que termina a sul numa vista para o alçado do 

Instituto da Arte de Chicago (►Figura 39c). 

O Lurie Garden é construído sobre a cobertura de um parque de estacionamento 

subterrâneo e é considerado um modelo de desenho sustentável104. O conceito do 

projeto é a história da cidade articulado através do uso extensivo de plantas nativas 

localmente cultivadas e de pedra proveniente da região. A sebe ‘‘viva’’ preconiza um 

ambiente propício à permanência de aves e animais selvagens. 

Embora a paisagem criada pelos Arquitetos Paisagistas seja ‘‘artificial’’ em contraste 

com ‘‘natural’’, as plantações e as flores resultantes dão uma impressão inequívoca 

                                                             
104Fonte: http://www.luriegarden.org/sustainability. Consultado em 2013.04.22 

http://www.luriegarden.org/sustainability.
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de que o mundo natural assumiu o lugar que lhe pertence na cidade (►Figura 39a) 

(Jodidio 2012). 

 

Alguns anos mais tarde um consórcio constituído pela PROAP, um gabinete de 

projetos de Arquitetura Paisagista Português, o gabinete de Arquitetura Paisagista 

Bet Figueras e a Opera, um gabinete Luso-Espanhol de projetos, venceram o 

concurso para o Parque Urbano de Valdebebas105. O concurso tinha como principal 

objetivo o ordenamento e desenho de um novo Parque Urbano para a zona norte de 

Madrid com aproximadamente 80hectares. 

O Parque Urbano de Valdebebas (►Figura 40) destaca-se por quatro principais 

motivos: a) desenho sustentável, apelativo e adaptado aos constrangimentos 

existentes; b) gestão exequível dos custos de implementação; c) estreita relação 

física e visual com a cidade numa relação mutualista; d) distribuição programática de 

acordo com as necessidades da cidade contemporânea (►Figura 40). 

‘‘Antes de propor um projeto específico, e com a consciência de que quando se 

trabalha sobre a paisagem ela nunca irá corresponder a uma imagem estática e 

imutável, o que propomos é uma dinâmica apoiada por uma estratégia clara’’, 

referem os projetistas, insistindo ainda que ‘‘em cada um dos estágios de 

desenvolvimento de um Parque, o formalismo deve ceder perante a capacidade de 

pensar num funcionamento metabólico complexo’’ (OPERA 2009).  

                                                             
105 Ficha técnica | Parque Urbano de Valdebebas; Autor do projeto: Proap + Bet Figueras + Opera; Ano de conclusão 
do projeto: 2009-2010; Localização: Madrid, Espanha; Área: 80ha 
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Figura 40: Plano geral do Parque106. 1- Via pecuária; 2- Caminho de cumeada; 3- Miradouro; 4- Praça do 
‘‘Sol e Sombra’’; 5- Clareiras; 6- Lagos; 7- Anfiteatro sobre a água; 8- Depósitos de água para rega; 9- 
Entrada Sudoeste; 10- Parques de estacionamento; 11- Restaurante/cafetaria, 12- Elementos 
singulares da ‘‘Quadrícula’’. 

Os projetistas não pretendiam imprimir uma representação sobre o espaço, mas 

entendem que se deve a priori compreender as características do local, assim como 

as energias que determinam o seu funcionamento (Idem). 

Segundo Herrera (2011) a proposta devia resolver as conexões e transições entre a 

nova cidade e o grande Parque florestal, gerar aptidões e usos de acordo com a 

escala do Parque Urbano de Valdebebas e aproveitar o seu grande potencial 

paisagístico, urbanístico, ambiental e social. 

                                                             
106Fonte: Adaptado de http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/10/valdebebas-01-01.jpg. e 
http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/10/valdebebas-01-02.jpg. Consultado em: 2013.04.27 

http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/10/valdebebas-01-01.jpg.
http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/10/valdebebas-01-02.jpg.
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O espaço está marcado em grande medida pela contínua e complexa fronteira 

limítrofe envolta de todo o Parque Urbano de Valdebebas fortemente construída. 

Esta fronteira desempenha um papel fundamental tanto em termos de identidade do 

Parque Urbano de Veldebebas, como em termos da sua funcionalidade e relação com 

a cidade. A fronteira atua como um espaço de transição entre os dois tecidos, o 

urbano e o verde, convertendo-se num filtro que se relaciona com a urbanização 

edificada, por um lado, e com o Parque Urbano de Veldebebas, por outro lado, 

gerando um verdadeiro espaço que antecipa a presença do Parque Urbano de 

Veldebebas, atuando como catalisador de grande atractibilidade na medida em que 

se implementa como um ‘‘muro habitável’’, ao longo do qual se implementam 

programas, vivências e atividades (PROAP 2009). 

Durante o concurso a equipa utilizou o lema ‘‘sol e sombra’’ representando um dos 

temas fundamentais do Parque Urbano de Veldebebas. Um tema que fala dos 

contrastes do lugar, das cumplicidades estabelecidas entre as zonas de clareira (sol) 

e as zonas de bosque (sombra), entre os taludes densamente revestidos e a 

drenagem das linhas de festo, através das superfícies de água e as suas oscilações 

adquiridas a partir da plasticidade das estruturas inertes do Parque Urbano de 

Veldebebas, como muros maciços brancos lisos, que constituem limites aos 

pavimentos, contendo terras e albergando funções e atividades (Herrera 2011). 

A proposta estabelece a possibilidade de uma implementação faseada de 

construção/instalação do Parque Urbano de Veldebebas (Sevilha 2009), permitindo 

a redução substancial dos custos de implementação inicial podendo ser executada ao 

longo do tempo tendo em conta também a evolução e sucesso do Parque Urbano de 

Veldebebas. 

Estas fases de execução são o resultado do estudo de uma serie de fatores 

projectuais essenciais: a) necessidade de fazer melhorias no solo; necessidade de 
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realizar uma efetiva reflorestação; b) imperativo de racionar estritamente a água 

disponível (Herrera 2011). Segundo os projetistas, a implementação feita de forma 

sequencial respeita os tempos de cada processo, assenta numa gradual geração de 

receitas e a uma "adequação dimensional entre a oferta de equipamentos e espaços 

verdes e respetiva procura por parte da população que se instalará gradualmente 

em Valdebebas’’ (Sevilha 2009). 

A equipa acabou por apresentar uma proposta que se orienta pelos seguintes 

princípios: economia, sustentabilidade e flexibilidade. Economia, porque a proposta 

tira partido de tudo o que se encontra disponível no Parque Urbano de Veldebebas, 

tentando trabalhar com muito pouco para chegar a grandes resultados. 

Sustentabilidade na medida em que o projeto propõe um sistema baseado no 

equilíbrio entre os custos de manutenção e o rendimento proveniente da atribuição 

das concessões. E, por último, a flexibilidade, porque a proposta consegue adaptar-

se a uma revisão programática sem prejuízo de colocar em causa a estrutura geral do 

Parque Urbano de Veldebebas. A topografia existente no terreno foi utilizada como 

tema de trabalho (►Figura 41a, c). A génese do terreno mantem-se, tirando-se partido 

das potencialidades de cada contexto realizando-se um desenho adaptado às novas 

funções do Parque Urbano de Valdebebas (Idem). 

A proposta procura criar ambientes distintos e formas de apropriação do espaço que 

sejam diversificadas (►Figura 41). Para tornar real esta ideia foram utilizados 

diferentes suportes, nomeadamente um sistema de lagos que assegura a plenitude 

e controlo hídrico do Parque Urbano de Valdebebas, bem como mecanismos de 

gestão racional de água; o caminho de festo principal que polariza uma parte do 

Parque Urbano de Valdebebas sendo uma linha dominante na relação funcional, 

visual e de acesso com o Parque Florestal. E ainda, cumeadas niveladas que definem 
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"um sistema secundário de interpretação do relevo do sítio e oferecem espaços 

amplos de clareira" e espaços agrícolas (►Figura 41a, d) (Idem). 

As zonas agrícolas correspondem a uma ocupação efémera, principalmente 

destinada à ação de cultivos que permitam o melhoramento dos solos (►Figura 41d). O 

espaço matriz ocupa as encostas de transição e na sua maioria é composto pelos 

sistemas de maciços arbóreo-arbustivos e grandes clareiras com prados (►Figura 41c) 

(Herrera 2011). 

 

 
a b 

c d 
 

Figura 41: a) Vista do lago desde o anfiteatro107; b) Vista do interior do ‘‘cubo verde’’108; c) Vista de um 
espetáculo ao ar livre num dos elementos pontuais da ‘‘quadrícula’’109; d) Vista do Parque agrícola 
centrado num dos caminhos de entrada110. 

 

                                                             
107Fonte: http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/10/valdebebas-01-02.jpg. Consultado em: 
2013.04.27 
108Idem 
109Idem 
110Fonte: http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/10/valdebebas-01-04.jpg. Consultado em: 
2013.04.27 

http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/10/valdebebas-01-02.jpg.
http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/10/valdebebas-01-04.jpg.
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O último projeto analisado corresponde aos Jardins pela Baía de Singapura --- Baía 

Sul111, exemplo contemporâneo de um Parque Urbano no continente asiático. 

Singapura está a embarcar numa mudança profunda de paradigma, uma vez que se 

esta a desenvolver envolta da transformação do conceito de ‘‘Cidade Jardim’’112 no 

conceito de ‘‘Jardim na Cidade’’. Uma cidade global, holística e com um programa 

abrangente para melhorar a estrutura verde e a flora. Os decisores da cidade 

pretendem aumentar significativamente a qualidade de vida na cidade, cuja visão é 

‘‘Transformar Singapura num Jardim’’. Os Jardins pela Baía de Singapura --- Baía Sul é 

um projeto liderado pelo National Parks Board de Singapura cuja missão se prende 

com o aumento da capacidade de atração internacional de Singapura como um local 

para viver, trabalhar e jogar113. 

Com cerca de 54ha e localizada ao lado da Marina Bay Sands Integrated Resort, 

encontra-se a ‘‘Baía Sul’’, formando o maior jardim dos Jardins da Baía. O gabinete de 

Arquitetura Paisagista britânico Grant Associates foi o consultor principal, depois de 

vencer o masterplan do projeto (►Figura 42). Este vibrante e animado Parque Urbano 

mostra o melhor da horticultura tropical e arte dos jardins com exibições em massa 

de flores tropicais e folhagem coloridas, jardins temáticos esculturais, jardins 

verticais e duas estufas refrigeradas (Grant Associates 2006). 

A inspiração do desenho surge a partir da organização da planta de orquídea, por um 

lado, por ser a flor nacional de Singapura e, por outro, por ser uma planta de transição 

na colonização de habitats. Face a estes fundamentos a Grant Associates considerou 

                                                             
111 Ficha técnica | Jardins pela Baía de Singapura - Baía Sul; Autor do projeto: Grant associates; Ano de conclusão do 
projeto: 2006; Ano de conclusão da obra: 2012; Localização: Singapura; Área: 54ha 
112 Na década de 60, quando o governo de Singapura iniciou a construção de uma nação, o Sr. Lee Kuan Yew (então 
primeiro ministro) tinha a intenção de transformar Singapura numa ‘‘Cidade Jardim’’. Fonte: 
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_content&id=49&Itemid=54. Consultado em: 2013.04.26. 
Este conceito de ‘‘Cidade Jardim’’ remete-nos para o séc. XIX para o modelo de cidade concebido por Ebenezer 
Howard. 
113 Fonte: http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_news&task=view&id=248&Itemid=50. 
Consultado em 2013.04.26 

http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_content&id=49&Itemid=54.
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_news&task=view&id=248&Itemid=50.
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apropriado associar as qualidades essenciais das orquídeas no layout e filosofias 

subjacentes aos novos jardins.  

 
Figura 42: MasterPlan e conceito dos Jardins pela Baía de Singapura --- Baía114. 1- Canal da Baía; 2- Estufa 
fria e Seca; 3- Estufa fria e Húmida (Montanha de nuvem); 4- ‘‘Supertrees’’; 5- Espaço de eventos; 6- 
Mercado de flores e exibição. 

Os Jardins pela Baía de Singapura --- Baía Sul começam por ter uma raiz que cresce em 

direção à cidade com folhas (modelação do terreno), raízes (água, energia, sistemas 

de comunicação) e rebentos (caminhos, estradas e ligações) criando uma rede 

integrada em todo o espaço com a ocorrência de floração (jardins temáticos) em 

cruzamentos importantes. 

                                                             
114Fonte: Adaptado de http://4.bp.blogspot.com/-
biBkjbeEDqg/UA8pFo4m8eI/AAAAAAAAE3Y/h28MdNPNsI8/s1600/5000a49428ba0d4aa200003a_gardens-by-
the-bay-grant-associates_86437-competition-master-plan-2006-original-1339586466-1000x877.png. 
Consultado em 2013.04.26 e http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4778-
competition.aspx. Consultado em 2013.04.26. 

http://4.bp.blogspot.com/-
http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4778-
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O masterplan evoluiu a partir destas ideias simples numa rede altamente sofisticada 

que integra a horticultura, arte, engenharia e arquitetura (Grant Associates 2006). 

Existem duas coleções nos Jardins pela Baía de Singapura --- Baía Sul: ‘‘Jardins do 

Património’’; os jardins do ‘‘Mundo das Plantas’’. Estas duas coleções centram-se 

sobre os temas: ‘‘Plantas e Pessoas’’ e ‘‘Plantas e o Planeta’’, respetivamente. Os 

‘‘jardins do Património’’ refletem a história e a cultura dos principais grupos étnicos 

de Singapura, bem como a herança colonial da cidade-estado onde cada jardim 

explora o significado cultural de diferentes espécies vegetais (►Figura 43e).  

   

   
a b c 

d e f 
 

Figura 43: a) Vista panorâmica da Baía Sul115; b) Jardim temático ‘‘Web de Vida no Jardim’’116; c) Montanha 
de nuvem localizada na ‘‘estufa-fria’’ e ‘‘húmida’’ 117; d) ‘‘Supertrees’’ à noite118; e) ‘‘Jardim Indiano’’119; f) 

‘‘Supertrees’’ com uma altura de 50m120. 

                                                             
115Fonte: http://www.flickr.com/photos/26669251@N00/7927966026/sizes/l/in/photostream/. Consultado em: 
2013.04.25 
116Fonte: http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4779-themed-gardens.aspx. 
Consultado em: 2013.04.26 
117Fonte: http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4781-cooled-conservatories.aspx. 
Consultado em 2013.04.26 
118 Fonte: http://api.ning.com/files/lJd9L-
Uaf6aHx286nk*3sce8A1E2MKoRBoJTymxcbsRmb2Przf4S7Jw8fx5QCUkMIPkZplEdhuYAgPdcV1OL*Tl9GjW1JrhP/SD
M_5058Edit.jpg. Consultado em: 2013.04.25 
119Autor: Robert Such. Fonte: http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4779-themed-
gardens.aspx. Consultado em: 2013.09.07 
120Idem 

mailto:http://www.flickr.com/photos/26669251@N00/7927966026/sizes/l/in/photostream/.
http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4779-themed-gardens.aspx.
http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4781-cooled-conservatories.aspx.
http://api.ning.com/files/lJd9L-
http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4779-themed-
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O ‘‘Mundo das Plantas’’ forma a segunda coleção e baseia-se nas ‘‘Plantas do Planeta’’ 

cujo tema se foca na mostra da biodiversidade de plantas do nosso planeta (►Figura 

43b) (Grant Associates 2006). 

As ‘‘Supertrees’’ são uma fusão da natureza, arte e tecnologia e correspondem a uma 

das maiores atrações dos Jardins Pela Baía de Singapura --- Baía Sul. As 18 ‘‘Super 

árvores’’ têm a particularidade de ‘‘sustentarem’’ o funcionamento das estufas 

refrigeradas, possuindo dispositivos de recolha de água, exaustão de calor, painéis 

fotovoltaicos e solares (►Figura 44c). Na estrutura das ‘‘Supertrees’’ foi preconizada 

uma plantação in situ criando um aspeto mais integrado e ‘‘naturalizado’’ da 

estrutura. Para além de fornecer uma vista panorâmica sobre a Baía de Singapura, 

através de ascensores que levam as pessoas 50metros de altura, proporcionam 

sombra durante o dia e, à noite, através de energia acumulada durante o dia, 

transformam-se em elementos notáveis na paisagem121 (►Figura 43d, f). 

As estufas refrigeradas são a ‘‘joia da coroa dos jardins’’, surgindo como um 

afloramento exótico na orla da Baía de Singapura. Estas estruturas antrópicas 

aparecem como um afloramento exótico e exuberante de harmonia entre a 

Arquitetura, Engenharia Estrutural, Engenharia Ambiental e Arquitetura Paisagista 

(►Figura 43a). No interior das estufas conta-se a história das plantas e da sua relação 

com o homem no ecossistema, com o recurso a tecnologias e soluções energéticas 

sustentáveis (►Figura 43c) (Grant Associates 2006). 

Em estreita colaboração com os designers gráficos Thomas Mathews, os Grants 

Associates tentaram desenvolver uma paleta de cores para todo o projeto, 

abrangendo igualmente a sinalização e promoção do Jardins pela Baía de Singapura --- 

Baía Sul. A título de exemplo, os jardins temáticos são definidos pelas cores 

associadas à cultura de Singapura e às cores da floresta tropical (Idem). 
                                                             
121Fonte: http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4780-supertrees.aspx. Consultado 
em: 2013.04.26 

http://www.grant-associates.uk.com/projects/85-gardens-by-the-bay/4780-supertrees.aspx.
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Analisando os materiais e técnicas usadas verifica-se um detalhe construtivo 

distinto, refletindo princípios conceptuais orgânicos, ousados e fortes (►Figura 44b). 

Por exemplo, o desenho de alguns pavimentos localizados em pontos estratégicos 

teve inspiração nos padrões celulares vegetais através do contraste de cores e 

texturas da pedra (►Figura 44a). As ‘‘Supertrees’’ são inspiradas nos esboços dos 

padrões da ramificação das árvores de Darwin (►Figura 43d, f) (Idem).  

A aplicação de vegetação em paredes foi um método de instalação bastante 

utilizado, sobretudo por razões que se prendem com a eficiência energética, mas 

também para que as estruturas adquirissem uma imagem de escultura viva. A 

Montanha na ‘‘Floresta Nublada’’ é um exemplo desta técnica (►Figura 43c) (Idem). 

 

  
a 

c 
b 

 

Figura 44: a) Pavimento celular das ‘‘Supertrees’’122; b) Desenho de uma colunata rigorosamente construída123; c) 
Ecossistema124. 

                                                             
122Fonte: Grant Associates (2006) 
123Idem 
124Fonte: http://yawningbread.files.wordpress.com/2012/07/pic20120703large.gif. Consultado em 2013.04.26 

http://yawningbread.files.wordpress.com/2012/07/pic20120703large.gif.
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4.1. Seleção do caso de estudo 

O estudo de Parques Urbanos permitiu adquirir conhecimentos sobre Parques 

Urbanos com características semelhantes à área de projeto. Proporcionou 

igualmente reunir conceitos, princípios, modelos e metodologias de Parques 

Urbanos realizados recentemente.  

Com base na investigação elaborada sobre Parques Urbanos, a seleção do caso de 

estudo teve em consideração dois parâmetros de pesquisa: a) Projectuais; b) 

Biofísicos/Geográficos. Os parâmetros projectuais estão relacionados com a 

importância do Parque Urbano e do autor do projeto, procurando-se selecionar um 

caso de estudo de referência na Arquitetura Paisagista. Os parâmetros 

biofísicos/geográficos prendem-se com as semelhanças que o caso de estudo terá 

que apresentar em relação à área de projeto. 

Posto isto, relativamente aos parâmetros projectuais, o caso de estudo será 

selecionado de acordo com os seguintes princípios:  

► Representar um modelo contemporâneo de Parque Urbano; 

► Parque Urbano representativo pelos conceitos e metodologias 

empregadas; 

► Parque Urbano publicado, premiado e com projeção internacional; 

► O autor do projeto do Parque Urbano deverá ser contemporâneo e de 

referência na profissão. 

No que diz respeito aos parâmetros biofísicos/geográficos, o caso de estudo será 

selecionado de acordo com os seguintes princípios: 

► Localização metropolitana;  

► Estar próximo de frente marítima;  

► Apresentar topografia artificial e variada;  
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► Possuir aterros/lixos;  

► Localizar-se numa zona de expansão urbana;  

► Ter recursos hídricos existentes, como ribeiras/riachos;  

► Realizarem-se atravessamentos de vias pelo Parque Urbano;  

► Integrar-se na estrutura verde;  

► Apresentar exposição visual elevada;  

► Ser uma zona com sensibilidade ecológica;  

► Apresentar particularidades com impactos sociais e culturais.  

Por esta ordem de ideias selecionou-se o projeto do Parque Fresh Kills, em Staten 

Island, Nova Iorque. Projetado pelo Gabinete de Arquitetura Paisagista Field 

Operations, dirigido pelo Arquiteto Paisagista James Corner, professor e coordenador 

do Departamento de Arquitetura Paisagista e Planeamento Regional na University of 

Pennsylvania Graduate School of Design125, localizada em Philadelphia, Estados 

Unidos da América. 

 

4.2. Enquadramento e localização do Parque Fresh Kills 

Fresh Kills localiza-se na costa ocidental da ilha de Staten Island, Nova Iorque, e 

apresenta mais de 890ha de terreno (►Figura 45). Fresh Kills encontra-se 

diretamente adjacente ao refúgio de vida selvagem William T. Davis e é delimitado a 

oeste pelo Arthur kill, o qual separa Nova Iorque de Nova Jersey, e a este pela avenida 

Richmond (NYC 2001; NYCParks 2011).  

Fresh Kills foi considerado em meados dos anos 90 do século XX o maior aterro 

sanitário do mundo, podendo mesmo ser observado a partir do espaço, onde foram 

                                                             
125 Fonte: http://www.design.upenn.edu/people/corner_james. Consultado em: 2012.11.01 

http://www.design.upenn.edu/people/corner_james.
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depositados ao longo de mais de 50 anos mais de 150 milhões de toneladas de lixo 

(NYCParks 2011; Adinyayev et al. 2002; NYC 2001; NYCParks 2008a) 

 
Figura 45: Localização do Parque Fresh Kills 126 

O nome advém da localização do aterro ao longo das margens do estuário Fresh Kills 

a oeste de Staten Island. O Parque Fresh Kills será quase três vezes o tamanho do 

Central Park (Manhattan Island) e será o maior Parque Urbano desenvolvido em Nova 

Iorque127 (NYCParks n.d.). Pouco mais de metade da área é correspondente a aterro e 

é composto por quatro montes ou secções, identificadas como 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 

que variam entre os 27m e 68m de altimetria (►Figura 46) e correspondem ao 

resultado da deposição sobretudo de resíduos domésticos (NYC 2001). 

                                                             
126Fonte: Adaptado de NYCParks (2008b) 
127 Fonte: http://Fresh Killspark.wordpress.com/aboutfkp/. Consultado em: 2012.10.28. 

http://
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Figura 46: Fresh Kills em 2008 128. 

Fresh Kills é composto por 45 % de aterros, 6 % de riachos, 14 % por zonas húmidas 

e 35 % por planícies secas (Svendsen et al. 2009). 

O aterro foi aberto em 1947 como aterro temporário, mas apenas em 1996, passados 

41 anos da sua abertura, é que foi criada uma lei que pretendia cessar o depósito de 

lixo até dezembro de 2001 (NYCParks 2011, p.4). O aterro encerrou efetivamente um 

pouco antes, em março de 2001, embora a cessação tenha sido temporariamente 

interrompida para aceitar 1,4 milhões de toneladas de escombros provenientes do 

ataque ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001 (Pollak 2007). 

                                                             
128Fonte: Adaptado de NYCParks (2008b) 
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Em agosto de 2001, seis equipas multidisciplinares foram convidadas, pela cidade de 

Nova Iorque a participar no Concurso Internacional do Projeto do Parque Fresh Kills. 

Em dezembro do mesmo ano, o júri do concurso anunciou o gabinete de Arquitetura 

Paisagista Field Operations como vencedor do concurso (NYC 2001), cujo diretor é o 

Arquiteto Paisagista e Urbanista James Corner assumindo a especialidade de 

Arquitetura Paisagista e a função de coordenador da equipa multidisciplinar129 

escolhida para o desenvolvimento do Draft Master Plan (NYCParks 2011, p.5). 

Uma vez que o retorno ao passado era impossível, a equipa de Field Operations ver 

neste espaço uma oportunidade para criar uma paisagem para o homem, sobre um 

espaço que alberga a consequência direta da sua própria atividade.  

 

4.3. Descrição e caracterização do projeto 

A equipa de Field Operations intitulou a proposta de ‘‘Lifescape’’, defendendo a 

reconstituição de uma matriz de diversas formas de vida envolvendo a ecologia 

(►Figura 47) (Field Operations 2001a). Mais tarde, os próprios descrevem esta 

nomenclatura como sendo um ‘‘lugar’’ e ao mesmo tempo um ‘‘processo’’ (Field 

Operations 2006). 

 
Figura 47: Diagrama do programa para o Parque Fresh Kills130.  

                                                             
129 Equipa multidisciplinar: Coordenação e Arquitetura Paisagista: Field Operations: Design, Engenharia e 
Planeamento: ARUP; Ecologia: Applied ecological services (Steven Apfelbaum) e Richard Lynch; Engenharia 
geotécnica: Geosyntec; Gestão e políticas públicas: Hamilton, Rabinovitz & Alschuler; Ambiente: Paul Kerlinger, 
Iluminação: L´Observatoire; Artistas e designers: Tomato. Fonte: Field Operations (2001d) 
130 Fonte: Adaptado de Field Operations (2001d) 
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A equipa de Field Operations pretende que Staten Island assuma uma nova 

identidade numa expansiva ‘‘nature sprawl’’, contrapondo o ‘‘urban sprawl’’131 a que 

estas ilhas repletas de natureza foram resistindo no passado. A ‘‘nature sprawl’’ 

corresponderá a uma grande expansão de vegetação luxuriante e espaços abertos, 

pássaros, mamíferos e anfíbios, numa expansiva rede de corredores verdes, espaços 

recreativos e reservas de habitat recuperados. Funcionando como um catalisador 

desta nova identidade, o Parque Fresh kills formará uma expansiva matriz verde com 

infinitos horizontes e conectividade com os novos ecossistemas (Field Operations 

2001a) (►Figura 48).  

 
Figura 48: Horizontes e conectividades dentro do Parque Fresh Kills com a envolvente132. 

A equipa refere que ‘‘Lifescape’’ é traduzida como ‘‘cultural’’ na medida em que é 

totalmente efetuada através do homem, através do desenho. Consideram 
                                                             
131O termo traduzido significa expansão urbana. É utilizado por promotores, planeadores e instituições 
governamentais, referindo-se à mudança nas tendências do uso do solo, e é geralmente definido como o aumento do 
desenvolvimento de terras em áreas suburbanas e rurais fora dos respetivos centros urbanos. Este aumento é 
muitas vezes acompanhado por falta de desenvolvimento, remodelação ou reutilização de terrenos dentro dos 
próprios centros urbanos. Fonte: CARDI: Community and Regional Development Institute, Department of 
development sociology Cornel University, The Definition of Sprawl. Disponível em: 
http://cardi.cornell.edu/cals/devsoc/outreach/cardi/programs/land-use/sprawl/definition_sprawl.cfm. Consultado 
em: 2013.05.05 
132 Fonte: Adaptado de Field Operations 2001a) 

http://cardi.cornell.edu/cals/devsoc/outreach/cardi/programs/land-use/sprawl/definition_sprawl.cfm.
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‘‘Lifescape’’ uma estratégia de projeto que reconhece a humanidade como 

simbioticamente em evolução, onde há lugar para uma reflexão ecológica, recreação, 

desportos, criatividade, cultura e desenvolvimento comunitário. Para definir Fresh 

kills enquanto ‘‘Lifescape’’ foi necessário criar mais biodiversidade e recuperar os 

ecossistemas, produzindo um processo alternativo de recolonização. Posto isto, a 

equipa de Field Operations propôs uma ‘‘Matriz’’ de ‘‘Linhas’’ (fluxos), ‘‘Ilhas’’ 

(Aglomerados) e ‘‘Superfícies’’ (revestimentos) para maximizar e potenciar as 

oportunidades de acesso e movimento --- movimento de sementes e vida, bem como 

pessoas e atividades (►Figura 49). As ‘‘Linhas’’ correspondem aos fluxos de água, 

energia e matéria, injetando nova vida em áreas homogéneas com deficit de 

biodiversidade. As ‘‘Superfícies’’ criam o revestimento vegetal na maior parte das 

áreas permeáveis para produzir uma cobertura autossustentável, controlo da erosão 

e novos habitats. Os grupos de ‘‘Ilhas’’ fornecem ninhos de habitats protegidos, fonte 

de sementes, e correspondem igualmente ao programa de atividades (►Figura 49) 

(Field Operations 2001a). 

 
Figura 49: ‘‘Matriz’’ de ‘‘Linhas’’, ‘‘Ilhas’’ e ‘‘Superfícies”133. 

Em conjunto, as Linhas’’, ‘‘Ilhas’’ e ‘‘Superfícies’’ constituem uma ‘‘Matriz’’. Foi esta a 

estratégia tomada pela equipa para concretizar um investimento inicial em 

infraestrutura ecológica que irá iniciar novos processos de colonização em todo o 

local. Tendo em conta a ‘‘Matriz’’, o local vai continuar a evoluir e a adaptar-se, 

                                                             
133 Fonte: Adaptado de Field Operations (2001c) 
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produzindo maior biodiversidade e promovendo um ambiente e uma paisagem 

autossustentável (►Figura 51) (Field Operations 2001a). 

A ‘‘Matriz’’ que é material, é a maneira de aproximar o desenho do terreno, 

reconhecendo o seu potencial e complexidade, isto é, a sua diferenciação, impedindo 

a perceção da terra como origem singular ou essencialmente natureza (Pollak 2007). 

A troca contínua de matéria e energia através da interconectividade, tanto dentro 

como fora do local, através de rios, plantações, vias, estruturas, garantem a 

salubridade do ecossistema e facilitam o início de um processo de sucessão ecológica 

e colonização (►Figura 50) (Field Operations 2001a).  

 
Figura 50: Sucessão ecológica e colonização do Parque Fresh Kills134. 

O desenho desta paisagem implica uma planificação ao longo do tempo dos 

processos inerentes à colonização e sucessão ecológica em todo o local.  

O desenvolvimento do Draft Master Plan do Parque Fresh Kills ficou sob a direção do 

Departamento de Parques e Recreação de Nova Iorque, cujos objetivos podem ser 

resumidos a: a) transformar o local num Parque Urbano seguro, bonito e acessível, 

cujas operações fossem transparentes para os seus utilizadores; b) promoção de 

estratégias responsáveis e inovadoras para a sustentabilidade ambiental através da 

demonstração, instrução e investigação corporativa; c) proporcionar comodidades e 

atrações que distingam o Parque Fresh Kills e atraiam visitantes à escala local, 

                                                             
134 Fonte: Adaptado de Field Operations (2001b) 
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regional e intercontinental. Ter em conta a história natural do local, ecossistemas 

locais e comunidades vizinhas (NYCParks 2011). 

 
Figura 51: Plano geral do Draft Master Plan do Parque Fresh Kills135. 

A transformação de Fresh Kills num Parque Urbano é encarada pelo Departamento 

de Parques e Recreação de Nova Iorque como um modelo de envolvimento do público 

de uma forma continuada. A natureza e escala do projeto gerou grande interesse e 

entusiasmo nas reuniões públicas de apresentação de propostas pela equipa de Field 

Operations durante a realização do Draft Master Plan (Field Operations 2006). Os 

principais desejos e preocupações do público que se envolveu nas apresentações 

públicas da equipa de Field Operations estão relacionados com (►Figura 52): a) 

atividades do Parque Fresh Kills; b) criação de oportunidades para atividades 

recreativas em larga escala; c) tirar partido da larga escala do Parque Fresh Kills para 

melhorar os recursos naturais regionais; d) criação de oportunidades de recreação 

                                                             
135 Fonte: Adaptado de Field Operations (2006) 
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em frentes de água; e) oportunidades educacionais; f) oportunidades para arte e 

cultura; g) demonstração de sistemas de energias renováveis. 

 
Figura 52: Processo de implementação do Parque e envolvimento do público136. 

O Draft Master Plan propõe a construção sobre os recursos naturais para cultivar uma 

paisagem diversificada e resiliente137, que pode melhorar o desempenho do aterro e 

reduzir a manutenção a longo prazo. A transformação de 890ha num Parque Urbano 

contemporâneo é uma oportunidade para Nova Iorque, para demonstrar técnicas 

ecológicas inovadoras para a recuperação de solos. O plano para a paisagem e habitat 

teve como principais objetivos: a) cultivar uma paisagem diversificada e resiliente, 

sendo um recurso para a região em termos de conectividade ecológica, água e 

melhoria da qualidade do ar, da biodiversidade e da sustentabilidade; b) criar habitat 

significativo para a região e para o estuário, através da construção de corredores de 

fauna associados aos recursos naturais existentes, tendo em conta não só a vida das 

                                                             
136Fonte: Autor do trabalho, 2013. Fonte dos conteúdos: Field Operations (2006) 
137 Resiliência: ‘‘(…) é a capacidade de um sistema absorver e reorganizar uma perturbação enquanto atravessa por 
uma mudança de forma, retendo essencialmente a mesma função, estrutura e identidade’’ (Walker et al. 2004, p.2) 
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plantas, mas também de mamíferos, peixes, crustáceos, insetos e comunidades 

microbianas; c) organizar o Parque Fresh Kills internamente em torno dos recursos 

naturais e com as oportunidades locais para a criação de habitat com maior vigor; d) 

as fases do projeto e as melhorias ecológicas devem ser entendidas e apreciadas em 

cada fase do desenvolvimento como uma ‘‘paisagem em processo’’, destinada a 

promover a diversificação da sucessão ecológica ao longo do tempo; e) reduzir a 

despesa pública e aumentar a sustentabilidade do local. A equipa de Field Operations 

estudou onze áreas naturais em Staten Island para desenvolver uma paleta de 

comunidades de plantas que suportassem a vida selvagem nativa (Field Operations 

2006). 

A equipa de Field Operations propõe a criação de três tipologias de paisagem 

primárias a serem criadas e manuseadas em Fresh Kills: a) Zonas húmidas; b) Prados; 

c) Florestas (►Figura 53). As zonas húmidas são a tipologia de paisagem com menor 

dimensão e correspondem às zonas de pântano e localizam-se nas proximidades dos 

riachos e zonas alagadas. Os prados representam as áreas de Fresh Kills com maior 

exposição visual, pois constituem o revestimento vegetal dos montes/aterros. As 

florestas são propostas ao longo dos acessos rodoviários, das zonas húmidas e nas 

zonas limítrofes aos montes/aterros. Procuram implantar em Fresh Kills um desenho 

de paisagem contínuo, ocupando de um modo geral os espaços com cotas mais 

baixas (►Figura 53). 
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FLORESTAS 

 
Figura 53: Tipologias de paisagem primárias para Fresh Kills.138 

A paleta de comunidades propostas para o Parque Fresh Kills baseia-se na análise do 

local, em levantamentos de campo e nas áreas naturais saudáveis de Staten Island. 

Foram incluídas espécies resistentes e adaptadas às condições existentes. A equipa 

de Field Operations propõe na maioria da superfície do Parque Fresh Kills plantações 

                                                             
138Fonte: Adaptado de Svendsen et al. (2009) 
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que transmitam confiança sem requerer um elevado custo de manutenção. Estas 

espécies resistentes irão restabelecer condições para os processos de sucessão 

naturais e consequente construção de biodiversidade ao longo do tempo (►Figura 54). 

Plantações em pequena escala de uma ampla gama de espécies irão ser testadas do 

ponto de vista da sua adaptabilidade às condições do Parque Fresh Kills e 

reabastecer o banco de sementes de plantas nativas para Staten Island. O projeto irá 

satisfazer os objetivos delineados na criação significativa de habitat para os animais 

selvagens e ao mesmo tempo cultivar uma paisagem diversificada, flexível e 

sustentável (Field Operations 2006). 

0 - 15 ANOS 
DIVERSIFICAÇÃO DO HABITAT AO LONGO DO 
TEMPO 
Estádios iniciais: plantações preliminares 
relacionadas com a biomassa e habitat existente 

 
15 - 30 ANOS 
DIVERSIFICAÇÃO DO HABITAT AO LONGO DO 
TEMPO 
Desenvolvimento das etapas:  
Plantações e "propagação" do banco de sementes 
e espécies que se sobrepõem, estabelecendo 
comunidades de habitat estratificados e diversas 
matrizes ecológicas 

 
Figura 54: Diversificação de habitats ao longo do tempo.139 

Em consequência da atividade humana, os solos de Fresh Kills ficaram esqueléticos e 

de má qualidade, com baixos e variáveis níveis de humidade, e com dominância de 

espécies invasoras. Os objetivos da equipa de Field Operations para a recuperação 

ecológica dos montes são: a) aumento da qualidade do solo, garantindo a sua 

estabilidade estrutural; b) reter mais água para a sobrevivência das plantas, evitando 

a acumulação de água; c) reduzir a propagação de espécies invasoras; d) reintroduzir 

comunidades de plantas nativas capazes de construir um diverso banco de sementes 

                                                             
139 Fonte: Adaptado de Field Operations (2006) 
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e estabelecer um revestimento robusto; e) minimizar os custos de manutenção. O 

plano de habitat propõe um conjunto de técnicas para atingir os objetivos, que vão 

desde a gestão ao longo do tempo de importação e/ou produção de novos solos in 

situ, até à utilização de técnicas agrícolas. Cultivar os montes com plantas de 

crescimento rápido com posterior incorporação no solo do material vegetal 

desenvolvido é uma possibilidade de renovação do solo existente e criação de solo 

novo. Este método pode ser utilizado sucessivamente até ao solo apresentar as 

condições ideais (Field Operations 2006). 

O Parque Fresh Kills será composto por cinco áreas principais: a ‘‘Confluência’’, o 

‘‘Parque Norte’’, ‘‘Parque Sul’’, ‘‘Parque Este’’ e o ‘‘Parque Oeste’’. Cada área possuirá 

caráter e abordagens programáticas distintas, desenvolvidas em resposta aos 

constrangimentos e oportunidades, às contribuições de entidades públicas e 

privadas interessadas, ao funcionamento e preocupações de manutenção e 

viabilidade de implementação (NYCParks 2011). 

O ‘‘Parque Norte’’ é caracterizado por vastas áreas naturais simples, prados, pântanos 

e riachos. Extensos caminhos, especialmente desenhados para uso de caminhadas, 

ciclismo e múltiplos usos, miradouros e espaços para picnic, pesca também fazem 

parte do programa (Field Operations 2006). 

A ‘‘Confluência’’ corresponde ao núcleo de recreação cultural na confluência dos dois 

principais riachos (►Figura 55a). É um dos pontos de entrada e saída do Parque Fresh 

Kills e é rodeada pelo parque de estacionamento. Existem duas áreas que foram 

desenvolvidas com maior detalhe e correspondem aos principais locais de atividade 

do Parque Fresh Kills. Foram projetadas para atividades à beira-mar, esplanadas, 

campos desportivos, espaços para eventos, relvados, obras de arte e programas 

educacionais. As margens suportam restaurantes, instalações para banquetes e um 
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mercado ao ar livre. Máquinas antigas e artefactos do aterro Fresh kills vão 

proporcionar um espaço com características únicas (►Figura 55b) (Idem). 

a b 
 

Figura 55: a) Vista aérea sobre a área; b)Esplanada e Jardim das Barcaças 140 

O ‘‘Parque Sul’’ é caracterizado por cenários naturais e espaços para recreio ativo, 

incluindo campos de futebol, instalações equestres e percursos de BTT (bicicleta 

todo o terreno). As colinas oferecem vistas notáveis sobre a área e sobre horizontes 

distantes, como por exemplo Manhattan (►Figura 56a) (Idem). 

O ‘‘Parque Este‘‘ é composto por grandes espaços plantados e com vistas para a 

paisagem. Possui espaços educativos, com zonas húmidas, plataforma em madeira 

ao longo da margem, zonas para exposições e instalações de arte pública (►Figura 

56b) (Idem). 

No ‘‘Parque Oeste’’ está previsto um monumento com elevada escala, modelado no 

topo do monte, do mesmo tamanho das torres gémeas originais do World Trade 

Center, em memória do esforço de recuperação que ocorreu neste local por causa do 

11 de setembro de 2001 (►Figura 56b). Situado sobre uma vasta colina com prados 

floridos, oferece uma vista de 360º da região, incluindo um para a Baixa de 

Manhattan (►Figura 56a) (Idem). 

                                                             
140 Fonte: http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/fkl/4_creek_landing_and_the_point.pdf. Consultado em 2011.12.26 

http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/fkl/4_creek_landing_and_the_point.pdf.
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a b 

 

Figura 56: a) Vista panorâmica para a baixa de Manhattan; b) Monumento em homenagem ao 11 de 
setembro de 2001141 

A escala e complexidade da transformação do local num Parque Urbano leva a que o 

processo seja inevitavelmente realizado ao longo de bastante tempo, pelo menos ao 

longo de 30anos (Idem). 

Os principais objetivos da estratégia de faseamento podem ser resumidos a quatro 

pontos: a) criar uma primeira fase convincente e viável de desenvolvimento nos 

primeiros 10 anos, que irá proporcionar o acesso e a circulação no local. Iniciar o uso 

ativo de base do Parque Fresh Kills. Gerar entusiasmo e empenho por parte dos 

interessados e atrair investimentos; b) Estabelecer uma paisagem que seja robusta e 

flexível; c) plano de crescimento constante e inteligente, com ampla participação do 

público durante todo o período de desenvolvimento do Parque Fresh Kills ao longo de 

30 anos (Idem). 

A construção do Parque Fresh Kills durante os primeiros anos desenvolver-se-á 

gradualmente e sempre de forma adaptativa, de maneira a que o Parque Fresh Kills 

vá crescendo e amadurecendo ao longo do tempo (Idem). Nas fases iniciais torna-se 

importante criar condições para que a população se envolva no processo e que retire 

da memória a imagem que Fresh Kills apresentara enquanto aterro sanitário. O 

interesse do Parque Fresh Kills e a sua continuada projeção irá atrair investimentos 

privados e também grupos cívicos, culturais e recreativos, proporcionando e 

                                                             
141 Fonte: http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/fkl/6_west_park.pdf. Consultado em 2011.12.26 

http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/fkl/6_west_park.pdf.
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ajudando a manter o Parque Fresh Kills e a expandir a implementação do projeto ao 

longo do tempo. A participação do público é fundamental para tornar possível a 

implementação do Parque Fresh Kills. O investimento público irá permitir a conversão 

da imagem negativa que o aterro sanitário de Fresh Kills tem no momento num nicho 

interessante de investimento privado. 

4.4. Análise dos constrangimentos e oportunidades  

De seguida apresenta-se um quadro com os principais constrangimentos e 

oportunidades do projeto, elaborados a partir da análise do projeto do Gabinete de 

Arquitetura Paisagista Field Operations (►Quadro 2). Os constrangimentos referidos 

converteram-se em oportunidades, possibilitando à equipa de Field Operations 

responder aos principais problemas do projeto.  

Quadro 2: Constrangimentos e oportunidades do projeto do Parque Fresh Kills142  

CONSTRANGIMENTOS OPORTUNIDADES 

► Aterro sanitário ► Reconstituir uma matriz de diversidade de formas de 
vida e ecologias; recuperação da paisagem 

► Padrão insustentável de expansão urbana ► Possibilidade de expansão da natureza, vegetação, 
mamíferos e anfíbios 

► Topografia artificial e variada ► Promoção de experiências únicas de paisagem 
► Identidade atual ► Assumir uma nova identidade, espaço para viver, 

educar as crianças e apreciar 
► Baixa biodiversidade ► Gerar mais biodiversidade 

► Dimensão ► Criação de uma enorme reserva natural; Diferentes 
ecossistemas e espaços de utilização coletiva 

► Localização geográfica, geomorfologia glaciar e 
estuarina, tipos de solos e microclimas 

► Reservas de habitat recuperadas; Misto de 
ecossistemas único na região; Desenvolvimento de 
novas paisagens 

► Localização metropolitana ► O Parque Fresh Kills poderá ser um destino para as 
urbanidades envolventes; Matriz verde de infinitos 
horizontes e novos ecossistemas 

► Falta de conectividade ecológica ► Maximizar a conectividade 
► Existência de pântanos de água doce e salgada ► Oportunidades educacionais 
► Espaço com uma relativa homogeneidade e 
ecologias estranhas 

► Recolonização do espaço 

                                                             
142 Fonte: Autor do trabalho, 2013. 
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► Solos poluídos ► Introduzir técnicas agrícolas para produzir solo in 
loco 

 ► Migrações de aves 
 ► Incrementar espaços naturais e recreativos 
 ► Integrar a natureza na paisagem feita pelo homem 

 

4.5. Conceitos e metodologias 

4.5.1. A emergência do Landscape Urbanism 

O conceito de ‘‘paisagem como urbanismo’’ foi originalmente criado pelo Arquiteto 

Paisagista James Corner (diretor do gabinete de Arquitetura Paisagista Field 

Operations) numa série de conferências no âmbito da sua investigação em meados 

dos anos 90 (Waldheim 2002). Estas conferências focavam-se em temas 

contemporâneos da Arquitetura Paisagista com a intenção de projetar a profissão 

(Gray 2005). Subsequentemente, Charles Waldheim articulando conhecimentos 

ecológicos cria o termo Landscape Urbanism e organiza uma conferência em março 

de 1997 (Shane 2006). O termo descreve a prática de vários projetistas na qual a 

paisagem teria substituído a forma arquitetónica como o meio principal para criar 

cidade (Idem). 

‘‘O Landscape Urbanism descreve um realinhamento disciplinar em curso 

atualmente, onde a paisagem substitui a arquitetura, como um bloco básico de 

construção do urbanismo contemporâneo. Para muitos, numa variedade de 

disciplinas, a paisagem tornou-se a lente através da qual a cidade contemporânea é 

representada e também o meio através do que qual ela é construída.’’ (Waldheim 

2006). 

‘‘A união da paisagem com urbanismo promete um trabalho sistémico e relacional em 

territórios de grande escala, situando as partes em relação ao todo, mas ao mesmo 

tempo separando a paisagem do urbanismo, reconhecendo um nível de material 
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físico, de intimidade e diferença, que é sempre suportado pela matriz (…)’’ (Corner 

2006).  

As duas citações apresentadas anteriormente demonstram que definir Landscape 

Urbanism é um exercício complexo. Em primeiro lugar porque aglutina as palavras 

‘‘Paisagem’’ e ‘‘Urbanismo’’ numa espécie de nova disciplina, numa visão da cidade 

contemporânea, onde a paisagem adquire um papel estruturante na construção e 

expansão da cidade. Envolta da prática do Landscape Urbanism traçam-se quatro 

temas provisórios (Idem): 

 ► Processos ao longo do tempo: O Landscape Urbanism procura o 

desenvolvimento de uma ecologia de ‘‘espaço-tempo’’, envolvendo forças e agentes 

que trabalham no espaço urbano. Estas forças e agentes consideram o espaço 

urbano como ‘‘redes contínuas de inter-relações’’. A aplicação dos conhecimentos da 

ecologia no Landscape Urbanism tem como objetivo principal o de mostrar que toda 

a vida existente no planeta está ligada em relações dinâmicas, em constante 

mudança, evolução e adaptação. Mais importante que a forma da cidade, são os 

processos e fluxos inerentes ao seu funcionamento. O Landscape Urbanism deve ver 

a cidade como uma ‘‘arena viva de processos e trocas ao longo do tempo’’. O processo 

no tempo é mais importante que a forma no espaço. O espaço urbano é então 

pensado como um sistema adaptável onde a função é modificada ao longo do tempo; 

 ► Preparação de superfícies: As superfícies correspondem à 

horizontalidade, ao ‘‘campo de ação’’. Estas superfícies referem-se a várias escalas, 

desde a rua à matriz de infraestruturas e sistemas que constituem o campo urbano. 

Gera-se desta forma um interesse ‘‘contemporâneo em continuidade de superfícies’’ 

onde o construído e o natural se unem numa mesma coisa. A ‘‘preparação de 

superfícies ‘‘ visa uma compreensão estratégica e sistémica do campo de ação, 
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antevendo as mudanças e as interações decorrentes da apropriação do espaço ao 

longo do tempo; 

 ► Método operacional ou de trabalho: O Landscape Urbanism sugere 

uma ‘‘reconsideração dos conceitos de representação e técnicas operacionais’’. 

Neste tema o desenvolvimento das tecnologias contribui para a melhoria e 

diversificação gráfica na representação do projeto. Utilização de técnicas como 

vídeo, modelação 3D e sobreposição de camadas permitem virtualizar relações 

sociais, sistémicas, espaciais e formais. Entende-se igualmente neste tema que 

várias devem ser as disciplinas a participar nos processos de conceção das cidades, 

não só Arquitetos, mas também Arquitetos Paisagistas, Engenheiros, Sociólogos, 

Antropólogos, etc; 

 ► Imaginário: ‘‘O imaginário coletivo, informado e estimulado pelas 

experiências do mundo material, deve ser a principal motivação de qualquer 

empreendimento criativo’’. O imaginário permite explorar a criatividade143 e 

ultrapassar os padrões do presente, criando novas formas de pensar e de interagir 

com o futuro. 

 

De acordo com a investigação de Thompson (2012), os seguidores do Landscape 

Urbanism apresentam um conjunto de princípios que podem ser resumidos a: 

 ► O Landscape Urbanism rejeita a oposição binária entre a cidade e a 

paisagem: Os impactos da cidade estendem-se para além dos próprios limites 

atingindo o meio rural. O meio rural é responsável pelo fornecimento dos recursos 

necessários à subsistência da cidade, como comida, água potável, energia, oxigénio, 

etc. A introdução da natureza na cidade constitui uma espécie de “disfarce” das 

                                                             
143 Criatividade: ‘‘Capacidade de criar, de inventar. Qualidade de quem tem ideias originais, de quem é criativo’’. 
Fonte: Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em: 
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=criatividade. Consultado em: 2013.07.27 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=criatividade.
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condições reais vividas na cidade. O Landscape Urbanism rejeita a oposição da 

natureza e cidade, implícita na prática contemporânea de planeamento ambiental; 

 ► A paisagem substitui a arquitetura como um bloco básico 

construtivo nas cidades. O Landscape Urbanism envolve o colapso, ou o 

realinhamento radical, de fronteiras disciplinares tradicionais: O Landscape 

Urbanism é o resultado do insucesso do desenho urbano tradicional e do 

planeamento, operando na cidade contemporânea. As cidades contemporâneas 

estenderam-se e expandiram-se “horizontalmente”, ocupando progressivamente o 

meio rural. Neste processo, “a paisagem substitui a arquitetura como um bloco 

básico na construção das cidades”. O Landscape Urbanism propõe projetos 

multidisciplinares, rompendo com as barreiras disciplinares. Integra os campos 

conceptuais da Arquitetura Paisagista, Arquitetura e Engenharia Civil; 

 ► O Landscape Urbanism envolve vastas escalas, tanto no tempo 

como no espaço: O Landscape Urbanism procura criar conexões e conectividades 

num contexto que abrange vários horizontes: local; regional; metropolitano. 

Preocupa-se com o papel da envolvente e evita limitações horizontais. O fator 

“tempo” é abordado no Landscape Urbanism enquanto “processo”, 

“desenvolvimento”, “fluxo”, “duração e faseamento”. Demonstra que o Landscape 

Urbanism procura criar e trabalhar com sistemas dinâmicos, evitando processos 

estáticos; 

 ► O Landscape Urbanism prepara os campos para a ação e as fases 

para performances: O campo corresponde à superfície horizontal urbana. Preparar 

os campos para a ação significa a compreensão dos sistemas e das mudanças que 

poderão ocorrer ao longo do tempo. Pode também ser uma metáfora por se referir a 

aspetos “não-físicos” que se processam para preparar a atividade, como encontrar 

financiamento, obter permissões, comunicar com as atores e o público. A 
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performance tem a ver com o desempenho de uma paisagem, tal como avaliar a 

“performance de um motor de automóvel”; 

 ► O Landscape Urbanism não está preocupado com o que as coisas 

parecem ser, mas antes com o que elas fazem: Existe uma “forte retórica ao 

anti-pitoresco”, proveniente do legado do período modernista. O Landscape 

Urbanism interessa-se pelos sistemas, deixando para secundário as qualidades 

estéticas dos espaços. Todavia, poderá ser uma substituição da estética tradicional 

por conceitos estéticos novos, adaptados a uma nova visão de ver os espaços; 

 ► O Landscape Urbanism vê a paisagem como um mecanismo: O 

Landscape Urbanism concentra-se nas funções que as paisagens desempenham e 

nos serviços provenientes desse desempenho. O “mecanismo” tem a ver com a forma 

como os elementos se “juntam, misturam ou ligam” entre si, formando um sistema, 

onde as partes contribuem para o bom funcionamento do todo; 

 ► O Landscape Urbanism transforma o invisível em visível: Tem sido 

habitual na construção das cidades a intenção de “esconder a infraestrutura”. O 

Landscape Urbanism pretende contrariar esta atitude. Pretende mostrar os efeitos 

provocados pela presença do homem, convertendo os seus usos e recuperando 

paisagens. Infraestruturas tais como aterros sanitários, estações de tratamento de 

águas e caminhos-de-ferro desativados são símbolos das necessidades do homem 

na terra. Estas infraestruturas devem ser apresentadas ao público. O homem deve 

fazer parte destas paisagens, sobretudo para tomar consciência e perceção dos 

efeitos que a sua atividade provoca no meio ambiente; 

 ► O Landscape Urbanism abraça a ecologia e a complexidade: O 

Landscape Urbanism emprega uma linguagem comum à ecologia, fluxos, sucessão, 

sistemas dinâmicos, matrizes, instabilidade, processo etc. Os sistemas naturais são 

“dinâmicos, fluidos, instáveis, complexos e indeterminados”. O Landscape Urbanism 
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partilha da mesma teoria. O homem tem que encontrar formas de se integrar em 

harmonia com os sistemas naturais. Agir sobre os sistemas naturais com base na 

força física cria desequilíbrios que podem ser irreversíveis. O projeto e o 

planeamento devem ser ágeis e criativos; 

 ► O Landscape Urbanism incentiva a criação de um sistema híbrido 

entre o natural e o artificial: Sistema híbrido no sentido em que se procuram 

soluções inovadoras de minimização dos sistemas necessários à atividade humana 

em estreita relação sistémica com o ambiente. Ou seja, promover a criação de 

sistemas, “híbridos”, que combinem harmoniosamente o natural e o artificial; 

 ► O Landscape Urbanism reconhece possibilidades de remediação 

inerentes à paisagem: O crescimento insustentável das cidades e das indústrias 

criou em alguns casos, como por exemplo em Detroit, nos Estados Unidos, cidades 

”fantasma”. Duisburg-Nord é outro exemplo de crescimento exacerbado em função 

de necessidades temporárias. O Parque Duisburg-Nord é um exemplo de conversão 

de um espaço consequente da desindustrialização num Parque Urbano. O projeto do 

Parque Duisburg-Nord tira partido das infraestruturas existentes, recupera, 

revitaliza e desenvolve um processo de renovação ecológica profundo. Para além 

disso, cria ainda uma paisagem para o homem. 

4.5.2. O Parque Fresh Kills é um modelo de Landscape Urbanism?  

Para Gray (2005) o Parque Fresh Kills, é talvez a primeira manifestação em larga 

escala do Landscape Urbanism. É certamente um dos exemplos cujos métodos e 

abordagens relacionadas com o Landscape Urbanism foram aplicadas para produzir 

um plano ao longo de 30 anos que converte um aterro sanitário num Parque Urbano 

(Idem).  
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Tendo em conta os temas e princípios anunciados no ponto anterior (4.5.1. A 

emergência do Landscape Urbanism) elaborou-se um quadro com a verificação dos 

temas e princípios do Landscape Urbanism no Parque Fresh Kills (►Quadro 3). 

Quadro 3: Verificação dos temas e princípios do Landscape Urbanism no Parque Fresh Kills. 

TEMAS PARQUE FRESH KILLS 

►Processos ao longo do tempo ►Criação de diagramas do faseamento, 
desenvolvimento e sucessão ecológica (► Figura 50); 
Diagramas com a diversificação do habitat ao longo de 
30 anos (► Figura 54). 

►Preparação de superfícies ►Análise de vários horizontes e conectividades com a 
envolvente (cidade, região, indústria, natureza) (► 
Figura 48). 

►Método operacional ou de trabalho ►O gabinete de arquitetura paisagista Field 
Operations fez a coordenação do Projeto do Parque 
Fresh Kills; Equipa multidisciplinar constituída por 
Arquitetos Paisagistas, Designers, Engenheiros, 
Planeadores, Ecologistas, Gestores, Ambientalistas e 
Artistas; Envolvimento do público no projeto (► Figura 
52). 

►Imaginário ►Conversão dos constrangimentos em oportunidades 
(► Quadro 2); Criação de um Parque Urbano num aterro 
sanitário (► Figura 46); Criação de biodiversidade e 
recuperação dos ecossistemas, produzindo um 
processo alternativo de recolonização (► Figura 50; 
Figura 54); Criação de solo a partir de técnicas 
agrícolas; Paisagem diversificada e resiliente. 

  

PRINCÍPIOS DO LANDSCAPE URBANISM PARQUE FRESH KILLS 

►O Landscape Urbanism rejeita a oposição binária 
entre a cidade e a paisagem 

►O Parque Fresh Kills relaciona a paisagem com a 
cidade (►Figura 56a); São analisados vários horizontes 
(cidade, região, indústria, natureza) (►Figura 48); 
Combina aspetos sociais, naturais e culturais, locais e 
regionais. 

►A paisagem substitui a Arquitetura como um bloco 
básico construtivo nas cidades. O Landscape Urbanism 
envolve o colapso, ou o realinhamento radical, de 
fronteiras disciplinares tradicionais  

►A paisagem do Parque Fresh Kills é extensa e 
expansiva horizontalmente de modo que é capaz de se 
sobrepor à Arquitetura (►Figura 56a); O gabinete de 
Arquitetura Paisagista Field Operations fez a 
coordenação do Projeto do Parque Fresh Kills; Equipa 
multidisciplinar constituída por Arquitetos Paisagistas, 
Designers, Engenheiros, Planeadores, Ecologistas, 
Gestores, Ambientalistas e Artistas. 

►O Landscape Urbanism envolve vastas escalas, tanto 
no tempo como no espaço  

►Criação de diagramas do faseamento, 
desenvolvimento e sucessão ecológica (► Figura 50); 
Diagramas com a diversificação do habitat ao longo de 
30 anos (► Figura 54); Análise de vários horizontes e 
conectividades com a envolvente (cidade, região, 
indústria, natureza) (► Figura 48). 
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►O Landscape Urbanism prepara os campos para a 
ação e as fases para performances 

►Análise de vários horizontes e conectividades com a 
envolvente (cidade, região, indústria, natureza) (► 
Figura 48). Envolvimento do público no processo de 
implementação do Parque Fresh Kills (► Figura 52). 
Criação de diagramas do faseamento, desenvolvimento 
e sucessão ecológica (► Figura 50); Diagramas com a 
diversificação do habitat ao longo de 30 anos (► Figura 
54). 

►O Landscape Urbanism não está preocupado com o 
que as coisas parecem ser, mas antes com o que elas 
fazem  

►Introdução de técnicas agrícolas para produzir solo in 
loco por razões que se prendem com a fraca qualidade 
dos solos; A estética e maquilhagem não são as 
principais preocupações do gabinete de arquitetura 
paisagista Field Operations no Parque Fresh Kills. O 
Parque Fresh Kills tem como principais motivações os 
sistemas (naturais e artificiais). 

►O Landscape Urbanism vê a paisagem como um 
mecanismo 

Os diagramas expressam o funcionamento da 
paisagem. Mostram a evolução e interação dos 
sistemas naturais e culturais (► Figura 50;► Figura 
54). 

►O Landscape Urbanism transforma o invisível em 
visível  

►Despoluição e recuperação dos riachos existentes no 
terreno; Espaços sobre viadutos de autoestradas são 
abertos e apresentados ao público (►Figura 55a); 
Reutilização das máquinas usadas na atividade do 
aterro para criação de jardins temáticos 
(►Figura 55b); Monumento em homenagem ao 11 de 
setembro de 2001 (►Figura 56b); O Parque Fresh Kills  
tira partido da modelação dos montes do aterro 
sanitário para criar diferentes tipologias de espaços e 
habitats (► Figura 46). 

► Landscape Urbanism abraça a ecologia e a 
complexidade 

►Em Fresh Kills a estratégia de projeto utilizada para 
criar mais biodiversidade e recuperar os ecossistemas 
foi através de uma “Matriz”. Esta “Matriz” advém dos 
conceitos da ecologia. Método utilizado para que 
houvesse um investimento inicial em infraestrutura 
ecológica, de forma a dar início a novos processos de 
colonização no local; Associa aspetos ecológicos e 
culturais; Os diagramas demonstram o faseamento, e 
evolução, a complexidade e a inter-relação dos vários 
sistemas; Descreve os sistemas hidrológicos, habitats, 
programas e estratégias de planeamento; As condições 
são adaptadas ao longo das diferentes fases 
subsequentes promovendo planos dinâmicos e 
evitando planos estáticos (► Figura 50;► Figura 54). 

►O Landscape Urbanism incentiva a criação de um 
sistema híbrido entre o natural e o artificial  

►O Parque Fresh Kills tira partido da situação 
existente, alterando a sua função de aterro sanitário 
para um Parque Urbano (► Figura 47). Sobre o aterro 
sanitário é criada uma paisagem com diversas formas 
de vida e ecologias 

►O Landscape Urbanism reconhece possibilidades de 
remediação inerentes à paisagem  

►O Parque Fresh Kills converte os constrangimentos 
do local em potencialidades. Promove soluções 
flexíveis que se podem adaptar ao contexto social e 
ecológico do Parque Fresh Kills ao longo do tempo.  
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4.5.3. Estratégia e desenvolvimento do projeto  

A criação de uma ‘‘Matriz’’ possibilitou a integração no projeto de elementos naturais, 

programáticos e culturais. Genericamente, as ‘‘Linhas’’ correspondem a fluxos de 

água, energia e matéria, injetando vida nova em áreas homogéneas de Fresh Kills. As 

‘‘Ilhas’’ constituem ninhos densos de habitats protegidos, banco de sementes para 

posterior introdução no Parque Fresh Kills As ‘‘Superfícies’’ equivalem aos 

revestimentos do solo que fornecem uma cobertura autossustentável, controlo da 

erosão e habitat nativo (►Quadro 4).  

Verificam-se algumas semelhanças desta abordagem projetual com a de Tschumi 

para o Parque La Villete em Paris, pois ambos recorrem a uma ‘‘Matriz’’ de ‘‘Pontos’’, 

‘‘Linhas’’ e ‘‘Superfícies’’ para aplicar a teoria/conceito do projeto no terreno, embora 

os pressupostos projectuais da aplicação da ‘‘Matriz’’ sejam distintos. No caso do 

Parque Fresh Kills a ‘‘Matriz’’ envolve a ecologia e no Parque La Villete prende-se com 

questões de organização espacial e programática (►Figura 26, p.48).  

Pollak (2007) defende que o método de representação do Parque Fresh Kills 

assemelha-se em larga medida com o de McHarg, quando este analisa em Design 

With Nature, uma publicação dos anos sessenta, a possibilidade de implantação de 

uma nova estrada em Staten Island, Nova Iorque e tem em consideração valores de 

carácter social em termos de custos benefícios para a sociedade, incorporando 

aspetos históricos, vida selvagem, recreação e o uso do solo. O resultado da 

sobreposição de múltiplos vetores de informação apresentados em mapas e 

diagramas ajudaria a tomar uma decisão consciente do valor de todos os fatores 

(►Figura 49, p.84). 

Abaixo apresenta-se esquematicamente a estratégia de projeto do Parque Fresh 

Kills, desenvolvida a partir do estudo dos elementos disponíveis do projeto do 

gabinete de Arquitetura Paisagista Field Operations (►Quadro 4). 
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Quadro 4: Estratégia de projeto do Parque Fresh Kills144. 

MATRIZ 
ELEMENTOS 
NATURAIS 

ELEMENTOS 
PROGRAMÁTICOS 

ELEMENTOS 
CULTURAIS 

DIAGRAMA 

Linhas  
(fluxos) 

► Linhas de água ► Conexões ► Caminhos  

 

► Energia e matéria ► Caminhos ► Elementos 
arquitetónicos 
lineares 

► Conexões ► Elementos 
arquitetónicos 
lineares 

  

► Alinhamentos de 
árvores 

    

Ilhas 
(aglomerados)  

► Habitats 
protegidos 

► Atividades 
programáticas 

► Atividades 
programáticas 

  
 
 
 
  

► Fonte de 
sementes 

► Elementos 
arquitetónicos 

► Elementos 
arquitetónicos 

► Maciços arbóreos ► Mobiliário local    

► Ilhas isoladas de 
nidificação 

    

Superfícies 
(revestimentos) 

► Renovação de 
zonas alagadas de 
água salgada 

► Espaços 
recreativos 

► Espaços 
recreativos 

  
 
 
  ► Zonas húmidas 

de água doce 
► Superfícies de 
jogo 

► Áreas para 
eventos  

► Revestimentos 
arbustivos 

   

► Prados   

Abaixo apresenta-se um quadro com o método de desenvolvimento do projeto do 

Parque Fresh Kills, que se considera, com base nos elementos disponíveis no projeto 

do gabinete de Arquitetura Paisagista Field Operations, ser a forma que esteve na 

génese do projeto (►Quadro 5). O método de desenvolvimento do projeto do Parque 

Fresh Kills divide-se em cinco momentos: levantamento e análise da situação 

existente; seleção do material vegetal e criação de habitat; desenho e 

implementação no terreno; evolução do projeto e manutenção; envolvimento do 

público e financiamento. 

 

                                                             
144 Fonte: Autor do trabalho, 2013. Interpretação e síntese dos conteúdos de Field Operations (2001d) 
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Quadro 5: Método de desenvolvimento do projeto145 
LEVANTAMENTO 
E ANÁLISE DA 
SITUAÇÃO 
EXISTENTE 

SELEÇÃO DO 
MATERIAL 
VEGETAL E 
CRIAÇÃO DE 
HABITAT 

DESENHO E 
IMPLEMENTAÇÃO 
NO TERRENO 

EVOLUÇÃO DO 
PROJETO E 
MANUTENÇÃO 

ENVOLVIMENTO 
DO PÚBLICO E 
FINANCIAMENTO 

► Inventário das 
áreas verdes e de 
todos os recursos 
naturais existentes 
na área de estudo e 
na região 

►Macrozonamento  
e criação de 
habitats (zonas 
húmidas, prados e 
florestas) 

► Continuidade e 
conectividade dentro 
do Parque Fresh Kills  
e com a envolvente 

► Criação de 
paisagens 
resilientes 

► Apresentação do 
projeto à 
comunidade e 
feedback 

► Uso do solo na 
área de estudo: 
aterros, riachos, 
áreas húmidas, 
áreas secas 

► Aplicação de 
plantas autóctones 
e nativas mais 
resistentes 

►Interconectividade, 
e troca de matéria e 
energia dentro do 
Parque Fresh Kills e 
com a envolvente 

► Plano de 
evolução dos 
habitats ao longo 
do tempo   

► Em função dos 
interesses da 
comunidade 

► Estudo da 
vegetação nas 
áreas naturais 
envolventes 

► Seleção do 
material vegetal em 
função das 
potencialidades do 
local 

► Variedade 
programática 
(superfícies de jogo, 
espaços recreativos, 
praças, caminhos, 
etc.) 

► Tirar partido da 
sucessão ecológica 
para redução dos 
custos de 
manutenção 

►Responsabilização 
da população 

► Topografia 
natural e artificial, 
ecologia, hidrologia, 
aterro sanitário - 
zonas 
impermeáveis e 
rede de extração de 
gás 

► Criação de 
tipologias de 
espaços (parque 
norte, sul, este, 
oeste, confluência) 

► Metodologias de 
apresentação gráfica 
(layerização, 
diagramas, 
fotomontagens 
realistas) 

► Estratégias de 
implementação do 
projeto ao longo do 
tempo 

► Financiamento 
público inicial com 
posterior 
investimento 
privado, quando o 
espaço for aliciante 
financeiramente  

► Estrutura 
Ecológica a nível 
local e regional 

  ► Desenho com 
preocupações 
ecológicas (‘‘Linhas’’, 
‘‘Ilhas’’ e 
‘‘Superfícies’’) 

► Testar 
adaptabilidade das 
soluções propostas 

 

► Acessibilidades 
rodoviárias e 
pedonais 
existentes 

  ► Criação/utilização 
do solo existente 
para posterior 
incorporação em 
áreas com deficit de 
solos com qualidade 

   

► Identidade de 
Fresh Kills e genius 
loci 

       

► Unidades de 
paisagem e 
tipologias de 
paisagem 

        

                                                             
145 Fonte: Autor do trabalho, 2013. Interpretação e síntese dos conteúdos de: Field Operations (2001a) 
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5.1. Introdução  

No extremo poente do Município do Porto pretende-se implementar um Parque 

Urbano, num terreno reservado a área verde de utilização pública, com hortas, 

jardins, linha de água (Ribeira da Ervilheira), maciços arbóreos, matos, achados 

arqueológicos (Forte da Ervilha) e acessos pedonais em terra batida (um dos acessos 

coincide com a desativada linha de tração a vapor construída na última metade do 

século XIX). 

Tendo em consideração as características intrínsecas da área de projeto, o Parque 

Urbano da Foz do Douro procura dar resposta às necessidades da sociedade 

contemporânea, especificamente à população do extremo poente do Município do 

Porto.  

O quadro seguinte apresenta os principais objetivos subjacentes ao projeto do 

Parque Urbano da Foz do Douro e o programa de intervenção empregado para 

concretização desses objetivos (►Quadro 6).  

Quadro 6: Objetivos gerais e programa de intervenção146. 

FATOR OBJETIVOS GERAIS PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

El
em

en
to

s 
na

tu
ra

is
es

pa
ço

 

► Preservação do material vegetal existente; 
Potenciar a utilização do material vegetal 
existente. 

► Manter e recuperar a flora autóctone (Mata 
mista de folhosas e resinosas) e sempre que 
possível integrar espaços de passagem e estadia 
no interior da mata, sobretudo pelo seu valor 
cénico e conforto bioclimático em estações mais 
quentes. 

► Minimização do consumo de água para o 
funcionamento dos sistemas vivos e mecânicos. 

► Tirar partido dos recursos hídricos existentes 
(minas e poços). 

► Aproveitamento dos solos existentes para 
posterior reutilização na construção do Parque 
Urbano da Foz do Douro. 

► Utilização dos solos das zonas de produção 
hortícola. 

► Aumento da biodiversidade do local e 
potenciação de fitoassociações da flora Nacional. 

► Introdução de Carvalho alvarinho, Sobreiro e 
pinheiro (elemento cultural local) e vegetação 
herbácea e arbustiva autóctone e/ou adaptada. 

                                                             
146 Fonte: Autor do trabalho, 2012 
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► Menor movimento de terras possível, 
minimizando impactes visuais, sociais e ecológicos 
e custos de construção. 

► Aplicável sobretudo em locais onde se pretende 
manter e preservar flora existente. Nessas zonas 
as construções aplicáveis terão que respeitar a 
implantação arbórea existente e a macro 
modelação que caracteriza o lugar.  

► Consciencialização dos utilizadores dos espaços 
públicos sobre as oportunidades que o espaço 
oferece na proteção ambiental e biodiversidade. 

► Organização e conceção de espaços no sentido 
de maximizar o coberto vegetal/permeabilidade 
do solo e preservação do valor paisagístico e 
cénico da paisagem. 

► Criação de um espaço com identidade. ► Preservação e valorização dos 
sistemas/habitats presentes no local. 

► Racionalizar os custos de construção e 
manutenção. 

► Definição de uma estrutura verde com baixos 
custos de manutenção e gestão. Utilização de 
materiais inertes duradouros. 

► Melhoria do microclima urbano nesta região do 
Porto. 

► Implantar vegetação de grande densidade, 
nomeadamente ao nível do estrato arbóreo. 

► Atender a soluções construtivas sustentáveis e 
adaptadas às condições presentes no local (solos, 
microclima, cargas de utilização). 

► Estudar e analisar as soluções que o mercado 
dispõe e optar por aquelas que se aproximam dos 
objetivos. 

► Definição de uma zona verde que se insira na 
Estrutura Ecológica do Município do Porto. 

► Qualificar o espaço que se encontra 
desvirtuado e afastado da população, 
transformando a imagem recôndita do local num 
cenário aberto e acessível, de uso coletivo e com 
interesses sociais, ecológicos e ambientais. 

► Surgir como um complemento da Estrutura 
Ecológica do Município do Porto. 

► É possível pela grande proximidade ao Parque 
da Cidade do Porto e ao Parque de Serralves. 

► Recuperação da linha de água existente. ► Recuperação do coberto arbóreo/arbustivo 
existente e demarcação do seu leito através de 
implementação de vegetação nova. 

El
em

en
to

s 
pr

og
ra

m
át

ic
os

es
pa

 

► Criação de uma identidade distinta 
incorporando a acessibilidade, natureza, 
património e educação. 

► Oportunidades de sensibilização através de 
painéis informativos, permanentes ou exposições 
temporárias do património arqueológico 
existente, como o Forte da Ervilha. Oportunidade 
para explicar a história do lugar e a sua relevância 
para o Município do Porto.  

  ► Oportunidades de dinamização e interpretação 
das tipologias de vegetação constantes no Parque 
Urbano da Foz do Douro, sobretudo as áreas em 
que o estrato é mais consistente com vista à 
promoção da educação ambiental. 

  ► Oportunidades educacionais na fauna e flora 
das zonas húmidas (Ribeira da Ervilheira). 

  ► Identificação e caracterização dos indivíduos 
arbóreos através de placas informativas de forma 
a aproximar a população da flora existente. 

  ► Criação de uma rede de percursos com múltiplos 
usos, vistas e sensações. 

  ► Rede de percursos pedonais com graus de 
dificuldade diferentes em função dos 
constrangimentos topográficos, mas que na sua 
maioria permitirão a acessibilidade a todos. 
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► Criação de atividades lúdicas e recreativas. ► Criação de amplos relvados e construção de 
zonas de anfiteatro para recreio ao ar livre e 
espetáculos de verão. 

  ► Implementação de espaços de piquenique em 
diferentes pontos do Parque Urbano da Foz do 
Douro, tirando partido das suas valências e 
potencialidades. 

  ► Implementação de percursos cicláveis. 

  ► Zona de água para fruição e amenização.  
  ► Espaços de estadia individuais ou coletivos, 

tirando partido da ambiência promovida pelo 
estrato arbóreo no seio da mata. 

► Criação de espaços recreativos à escala das 
comunidades locais tendo em conta todas as 
faixas etárias.  

► Criação de áreas com vocação para recreio ativo 
(jogos tradicionais, caminhadas e eventualmente 
aparelhos de ginástica), havendo também 
estruturas que promovam algum recreio passivo 
(jogos de cartas, damas, xadrez, etc.). 

El
em

en
to

s 
cu

lt
ur

ai
se

sp
aç

o 
    

 

► Salvaguarda dos atravessamentos criados pela 
população nas suas deslocações habituais. 

► Recuperação dos acessos e construção de um 
pavimento adequado à mobilidade das 
populações. 

► Manter, sempre que possível, os muros 
existentes em pedra e que de alguma forma se 
identificam como elementos culturais na 
paisagem. 

► Limpeza, recuperação, reparação e atribuição 
de amplitude visual. 

► Uma vez que as hortas serão removidas do 
local, poder-se-á atribuir ao espaço uma 
metafórica do passado, pela importância que 
representa na memória coletiva das comunidades. 

► O desenho do Parque Urbano da Foz do Douro 
deverá ser baseado e/ou inspirado na forma das 
hortas existentes. 

► Recuperação da imagem do Forte da Ervilha.  ► Reposição da leitura original do Forte da Ervilha 
e recuperação dos elementos estruturantes. 
Abertura ao público em geral para sensibilização e 
divulgação da história do lugar. 

5.2. Estratégia e desenvolvimento do projeto 

Da análise do extremo poente do Município do Porto em geral e da área de projeto em 

particular resultou uma síntese dos constrangimentos e oportunidades que a área 

destinada ao Parque Urbano da Foz do Douro apresenta, pelo que se irá passar à 

definição da estratégia e desenvolvimento do projeto. 

O projeto do Parque Urbano da Foz do Douro apresenta-se como uma área verde 

essencial à salvaguarda dos recursos ecológicos e patrimoniais existentes. Manifesta 

a preocupação em recuperar e distinguir um espaço verde de uso público num 



 Parque Urbano da Foz do Douro 
P110 Um Modelo de Abordagem para o Desenho de Parques Urbanos 
 

 
 

mosaico consequente da pressão imobiliária iniciada nesta zona do Município do 

Porto na segunda metade do século XX (► Figura 6, p.18). 

Para implementação e desenvolvimento do projeto do Urbano da Foz do Douro 

propõe-se a utilização do conceito de ‘‘Matriz’’, composta por ‘‘Linhas’’, ‘‘Ilhas’’ e 

‘‘Superfícies’’, com o objetivo de maximizar e promover a conectividade ecológica 

dentro do Parque Urbano da Foz do Douro e com a envolvente. Esta ‘‘Matriz’’ 

desmembra-se em: Elementos programáticos, tais como percursos pedonais que 

geram fluxos, espaços de estadia, praças, entre outros; Elementos naturais, como a 

Ribeira da Ervilheira, matas, prados; Elementos culturais como o Forte da Ervilha, 

registos de muros em pedra de explorações agrícolas passadas e espaços 

metafóricos, que evocam a produção atual de hortas existentes no local. 

O Parque Urbano da Foz do Douro integra espaços de clareira, orla e mata húmida e 

seca, procurando tirar partido das tipologias de vegetação existentes, convertendo 

os seus usos anteriores em novas funções na paisagem. Proporciona desta forma 

ambientes e tipologias de espaços polifuncionais onde a vegetação promove a 

distinção dos espaços, com momentos de sol e sombra, amenos e frescos, onde a 

população possa usufruir de uma permanência confortável, tanto em dias de 

primavera/verão, como outono/inverno.  

A mudança sazonal, as cores e as texturas fazem parte dos espaços, materializando-

se a partir do uso da flora autóctone, resultando numa composição equilibrada e 

natural, em contraste com a construção em altura da expansão construída, 

consequente do projeto da Unidade de Execução da UOPG 1 --- Avenida Nun´Álvares. 

Este projeto pretende criar condições de conciliação e fruição do homem com a 

natureza, pois a função que o espaço tem na atualidade, para além da ‘‘conservação’’ 

de um espaço permeável, resume-se a meros atalhos em circuitos informais 

utilizados pela população local.  
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A estratégia de projeto do Parque Urbano da Foz do Douro é apresentado 

detalhadamente no quadro abaixo, servindo de base metodológica na conceção do 

espaço (► Quadro 7). 

Quadro 7: Estratégia de projeto do Parque Urbano da Foz do Douro147. 

MATRIZ 
ELEMENTOS 
NATURAIS 

ELEMENTOS 
PROGRAMÁTICOS 

ELEMENTOS 
CULTURAIS 

DIAGRAMA 

Linhas  
(fluxos) 

► Linha de água ► Conexões ► Caminhos 
 

► Energia e matéria ► Caminhos ► Muros 
► Conexões ► Percursos  
► Alinhamentos de 
árvores 

► Muros  

  ► Mobiliário linear  

 ► Riscas de 
pavimentos 

 

Ilhas 
(aglomerados)  

► Zonas de 
alagamento de linha 
de água 

► Praças ► Atividades 
 

► Maciços arbóreos ► Largos ► Elementos de 
água 

 ► Espaços de estar ► Estruturas 
arqueológicas 

Superfícies 
(revestimentos) 

► Vegetação 
autóctone e 
naturalizada 

► Clareiras com 
prados altos e 
relvados 

► Espaços 
recreativos 

 

► Regeneração 
natural 

► Superfícies de 
jogo 

► Área 
arqueológica 

► Revestimentos 
arbustivos 

► Maciços 
arbustivos 

 

► Prados ► Área para 
eventos 

 

Abaixo apresenta-se um quadro com o método de desenvolvimento do projeto do 

Parque Urbano da Foz do Douro (►Quadro 8). O método de desenvolvimento do 

projeto do Parque Urbano da Foz do Douro divide-se em cinco momentos: 

envolvimento do público e financiamento; levantamento e análise da situação 

existente; seleção do material vegetal e criação de habitat; desenho e 

implementação no terreno; evolução do projeto e manutenção. 

                                                             
147 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
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Quadro 8: Método de desenvolvimento do projeto148 
ENVOLVIMENTO 
PÚBLICO E 
FINANCIAMENTO 

LEVANTAMENTO 
E ANÁLISE DA 
SITUAÇÃO 
EXISTENTE 

SELEÇÃO DO 
MATERIAL 
VEGETAL E 
CRIAÇÃO DE 
HABITAT 

DESENHO E 
IMPLEMENTAÇÃO 
NO TERRENO 

EVOLUÇÃO DO 
PROJETO E 
MANUTENÇÃO 

► Reuniões públicas 
para entender quais 
os principais desejos 
e preocupações da 
comunidade 

► Identificação e 
caracterização das 
áreas pertencentes 
à Estrutura 
Ecológica Municipal  

► Macrozonamento  
e criação de habitats 
(zonas húmidas, 
prados e mata) 

► Desenho com 
preocupações 
ecológicas (‘‘Linhas’’, 
‘‘Ilhas’’ e 
‘‘Superfícies’’) 

► Criação de 
paisagens 
resilientes 

► Projeto em 
função dos 
interesses das 
entidades 
licenciadoras e da 
comunidade  

► Caracterização 
biofísica da área de 
projeto: linha de 
água; morfologia; 
uso do solo e 
caracterização do 
coberto vegetal 

► Seleção do 
material vegetal em 
função das 
potencialidades do 
local 

► Continuidade e 
conectividade dentro 
do Parque Urbano da 
Foz do Douro e com a 
envolvente 

► Plano de 
evolução dos 
habitats ao longo 
do tempo   

► Apresentação do 
projeto às entidades 
licenciadoras e da 
comunidade ao 
longo da sua 
elaboração e 
feedback 

► Topografia 
natural e artificial, 
ecologia, 
hidrologia, aterros 

► Aplicação de 
plantas autóctones e 
nativas mais 
resistentes 

►Interconectividade, 
e troca de matéria e 
energia dentro do 
Parque Urbano da 
Foz do Douro e com a 
envolvente 

► Tirar partido da 
sucessão ecológica 
para redução dos 
custos de 
manutenção 

► Financiamento 
público e privado 
numa primeira fase 
e financiamento 
público numa 
segunda fase 

► Análise do 
contexto urbano: 
eixos viários; 
caracterização do 
tecido urbano 
existente;  

► Criação de 
tipologias de 
espaços (Forte da 
Ervilha; Pinhal Velho; 
Ribeira da Ervilheira; 
Confluência; Pinhal 
Novo) 

► Variedade 
programática 
(superfícies de jogo, 
espaços recreativos, 
praças, caminhos, 
etc.) 

► Implementação 
do projeto de uma 
forma faseada 

 ► Identificação e 
análise dos 
elementos com 
interesse histórico: 
rede de tração a 
vapor; Forte da 
Ervilha 

  ►Criação/utilização 
do solo existente 
para posterior 
incorporação em 
áreas com deficit de 
solos com qualidade 

 

 ► Identidade da 
área de projeto e 
genius loci 

  ► Metodologias de 
apresentação gráfica 
(plantas, cortes; 
diagramas, 
fotomontagens 
realistas) 

 

  

                                                             
148 Fonte: Autor do trabalho, 2013. Interpretação e síntese dos conteúdos de Field Operations (2001a) 
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5.3. Proposta projetual do Parque Urbano da Foz do Douro  

A proposta projetual do Parque Urbano da Foz do Douro é apresentada com base na 

seguinte estrutura: acessibilidade; acessos; estrutura arbórea; revestimento 

vegetal; áreas funcionais; evolução do projeto e manutenção; envolvimento do 

público e financiamento; desenhos: plano geral; plano de pavimentos; plano de 

árvores, revestimento vegetal e cortes ilustrativos. 

A acessibilidade relaciona-se com as inclinações dos acessos e, consequentemente, 

com a mobilidade das pessoas no interior do Parque Urbano da Foz do Douro. Prende-

se igualmente com a possível afluência aos pontos de entrada/saída do Parque 

Urbano da Foz do Douro. Relativamente aos acessos apresentam-se os acessos 

pedonais existentes, propostos e cicláveis. Segue-se a estrutura arbórea proposta e 

a sua distribuição ao longo da área com posterior apresentação da proposta de 

revestimento vegetal. Em seguida é apresentado o projeto por áreas funcionais: 

Forte da Ervilha; Pinhal Novo; Ribeira da Ervilheira; Pinhal Novo e Confluência. Por 

último apresentam-se os desenhos referentes ao Anteprojeto expondo com maior 

detalhe as opções projectuais tomadas: plano de pavimentos, árvores e 

revestimento vegetal, e os cortes ilustrativos.  

Acessibilidade 

Relativamente à acessibilidade do Parque Urbano da Foz do Douro houve a 

preocupação de ligar as entradas do Parque Urbano da Foz do Douro a acessos já 

existentes, deduzindo-se que pela sua localização deverão ser de reduzida a elevada 

afluência (►Figura 57a). Procurou-se distribui-las de forma ordenada ao longo do 

Parque Urbano da Foz do Douro, deduzindo-se que as de elevada afluência sejam: a 

entrada nascente, devido ao elevado número de habitações na proximidade; as 

entradas centrais, pois confrontam com a rua Afonso Baldaia, uma rua que liga 
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múltiplas zonas residenciais; e a entrada da Praça do Império, no arranque da 

Avenida Nun´Álvares (prevista na Unidade de Execução da UOPG1 --- Avenida 

Nun´Álvares), deduzindo-se que seja das entradas com maior afluência, sobretudo 

pela proximidade à Avenida Nun´Álvares, a zonas residenciais e a escolas, 

nomeadamente, a Universidade Católica (►Figura 5, p.16).  

 

a b 

 

Figura 57: Diagrama da acessibilidade e dos acessos do Parque Urbano da Foz do Douro149. 

Acessos 

No que diz respeito aos acessos no interior do Parque Urbano da Foz do Douro houve 

especial cuidado a quatro níveis: a) instalar na medida do possível os novos acessos 

nos acessos em terra batida já existentes para que as pessoas possam manter os 

seus hábitos de circulação; b) assegurar o maior número de acessos com inclinação 

                                                             
149 Fonte: Autor do trabalho, 2013 
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inferior a 6%, proporcionando a utilização do Parque Urbano da Foz do Douro por 

todas as faixas etárias e por pessoas com mobilidade reduzida; c) criação de um 

acesso principal que ligue e distribua as pessoas desde a zona nascente à zona sul do 

Parque Urbano da Foz do Douro, ramificando-se depois pelos distintos espaços; d) 

implementação de uma ciclovia que ligue a Avenida Nun´Álvares ao extremo 

nascente do Parque Urbano da Foz do Douro (►Figura 57b). 

Estrutura arbórea 

 
a b 

 

Figura 58: Diagrama da estrutura arbórea e do revestimento vegetal150. 

A estrutura arbórea distribui-se ao longo do Parque Urbano da Foz do Douro em 

conformidade com o relevo, com as pré-existências e com a necessidade de criar 

                                                             
150 Idem 
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biodiversidade. As espécies utilizadas são sempre autóctones ou adaptadas às 

condições da zona do litoral norte Português. Propõe-se na zona sul a instalação de 

Pinheiro manso dando lugar ao choupo e ao Salgueiral para montante, sendo 

espécies que se enquadram com a Ribeira da Ervilheira. Com alguma distanciação da 

ribeira dispõem-se alguns Carvalhos alvarinho formando a orla da bacia de 

alagamento da Ribeira da Ervilheira. Para poente surge o pinhal existente onde se 

instalam também pontualmente alguns Sobreiros (►Figura 58a).  

A transição entre a Mata Mista de Pinheiro bravo, Sobreiro e Carvalho alvarinho 

existente e o Forte da Ervilha é constituído por Pinheiro manso e Carvalho alvarinho, 

dando lugar progressivamente à predominância do Sobreiro no extremo poente do 

Parque Urbano da Foz do Douro. 

Revestimento vegetal 

No que diz respeito ao revestimento vegetal criam-se duas tipologias distintas 

(►Figura 58b): a) prados rasteiros e relvados; b) prados altos e maciços arbustivos. A 

primeira tipologia corresponde às áreas de recreio ativo e com aptidão para o 

pisoteio. Os prados distinguem-se dos relvados pelo tipo de utilização e intensidade, 

sendo os relvados utilizados em áreas de pisoteio intenso e os prados em zonas onde 

se prevê uma intensidade mais reduzida. Os prados altos constituídos por plantas 

autóctones e adaptadas correspondem às áreas em que se pretende maior 

biodiversidade, com oportunidades de cor, textura, volumetrias e instalação de 

fauna, em contraste com a imagem inerte e monótona da cidade. Os maciços 

arbustivos encontram-se principalmente nas zonas limítrofes e de acesso ao Parque 

Urbano da Foz do Douro, consistindo em espaços de transição, que em certa medida 

condicionam o acesso e orientam os visitantes. Algumas vezes funcionam como 

barreiras visuais para zonas da cidade em que o interesse arquitetónico e urbanístico 

é reduzido e, outras vezes, criam enfiamentos e orientam vistas para zonas em que a 
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cidade se encontra estruturada. Os maciços arbustivos surgem também nas zonas 

próximas à Ribeira da Ervilheira, sobretudo nas áreas de talude, estruturando e 

fixando os solos e propiciando o aparecimento de fauna.  

Promove-se, sempre que possível, a conectividade entre as áreas verdes do Parque 

Urbano da Foz do Douro e as áreas verdes circundantes, desde as áreas existentes às 

áreas propostas pela Unidade de Execução da UOPG1 --- Avenida Nun´Álvares, 

aumentando-se assim a circulação de energia e matéria. 

Áreas funcionais 

O Parque Urbano da Foz do Douro divide-se em cinco áreas funcionais: Forte da 

Ervilha; Pinhal Novo; Ribeira da Ervilheira; Pinhal Novo e Confluência (►Figura 59). 

 

FORTE DA ERVILHA 
 9755M2 

Recreação cultural + áreas 
naturais 
► Forte da Ervilha – património 
arqueológico 
► Vistas privilegiadas sobre o Parque 
Urbano da Foz do Douro 
► Mata mista de Pinheiro manso, 
Carvalho alvarinho e Sobreiro 

 

CONFLUÊNCIA 
11609M2 

Jardins de enquadramento + 
Espaços pré Parque 
► Áreas verdes de enquadramento 
► Praças e espaços de transição 
► Ruas e acessos de velocidade 
condicionada 

 

PINHAL VELHO 
10848M2 

Percursos refúgio + Recreio 
passivo 
► Percursos de sombra pela Mata mista 
de Pinheiro bravo, Sobreiro e Carvalho 
alvarinho 
► Espaços de estadia individuais e 
coletivos 
► Prados em regeneração natural 
► Elevada biodiversidade  

 

PINHAL NOVO  
10231M2 

Recreio ativo + Espaços naturais 
► Anfiteatro informal  
► Acessos multiusos 
► Espaços de estadia e contemplação 
► Prados floridos compostos por plantas 
autóctones com comportamentos 
sazonais distintos 

 

RIBEIRA DA ERVILHEIRA 
8203M2 

Recreio ativo + Estadia no 
Salgueiral 
► Prados cortados polifuncionais 
► Espaços de estadia contemplativos 
► Espaço educacional “Vegetação da 
Ribeira” 

  

Figura 59: Áreas funcionais do Parque Urbano da Foz do Douro151. 

                                                             
151 Idem 
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Na zona mais alta e a nascente do Parque Urbano da Foz do Douro existe um espaço 

pouco arborizado, onde persiste o Forte da Ervilha, património arqueológico datado 

da primeira metade do século XIX, cujos registos e modelação artificial se pretendem 

preservar, revitalizar, enaltecer e enquadrar numa perspetiva recreativa, uma vez 

que o retorno ao passado é impossível. Propõe-se a distribuição de painéis 

informativos ao longo de um caminho em deck de madeira cuja configuração se 

adapta às estruturas existentes e apresenta todas as prospeções arqueológicas 

executadas até à data. Os visitantes poderão observar, atravessar as áreas 

escavadas através de pequenos passadiços, e, principalmente, adquirir 

conhecimento sobre a história e importância do lugar. Existem no local alguns 

registos de muros em pedra que se vão recuperar e melhorar, convertendo-se em 

memórias do lugar.  

O Forte da Ervilha é a zona do Parque Urbano da Foz do Douro com maior altitude e, 

por isso, é também aquela em que a amplitude visual é maior, podendo ser para além 

dos aspetos históricos, um ponto notável e de referência do espaço. 

As poucas árvores existentes serão preservadas. Devido à elevada exposição solar e 

a solos pobres, introduziram-se espécies como Pinheiro manso e Carvalho alvarinho 

até ao extremo nascente do Parque Urbano da Foz do Douro onde predomina o 

Sobreiro (►Figura 60). 
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Figura 60: Acessos ao Forte da Ervilha com zonas de clareira polifuncionais e zonas de sombra152. 

O revestimento vegetal é constituído principalmente por prados cortados de 

sequeiro em áreas abertas de clareira, disponíveis para piquenique, banhos de sol, 

jogos, desportos individuais e coletivos. Na zona do Sobreiro propõem-se prados 

floridos altos com papoila, camomila, tomilho e urzes. 

A área do Pinhal Velho resulta da preservação da preservação do Pinheiro bravo. Para 

além do Pinheiro bravo, surgem algumas ocorrências raras de Carvalho alvarinho e 

Eucalipto. Pretende-se manter e recuperar o Pinheiro bravo e os Carvalho alvarinhos, 

e abater alguns Eucaliptos, levando à abertura de algumas clareiras, permitindo a 

regeneração natural da Mata mista. A existência do Pinheiro bravo (espécie 

dominante) e a sua respetiva preservação cria oportunidades para o recreio passivo, 

intimista, individualista ou coletivo, um refúgio natural para o homem no meio da 

cidade, sobretudo nos meses de verão por ser um ambiente fresco e tranquilo 

(►Figura 61). 
                                                             
152 Idem 
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Figura 61: Oportunidades para a permanência coletiva ou individual e circulação no meio da Mata 
mista153. 

Os caminhos têm um desenho adaptado à topografia existente e à implantação 

arbórea, tentando minimizar ao máximo abates desnecessários de árvores 

existentes. Ao longo dos acessos, com um desenho inspirado nos acessos em terra 

batida existentes, inserem-se pequenas plataformas em deck de madeira que 

permitem a paragem e estadia confortável. Existem caminhos que excedem a 

inclinação de 6%, sobretudo por dois motivos: a) preservação ao máximo do estrato 

arbóreo e muros existentes; b) por se pretender levar o homem a usufruir do interior 

da Mata mista.  

No que diz respeito ao revestimento do solo, a inexistência de manutenção do 

espaço deu lugar a vegetação infestante que se pretende limpar, com consequente 

                                                             
153 Idem 
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permeabilidade e segurança no espaço. Posteriormente preconiza-se uma 

sementeira à base de gramíneas com controlo e manutenção constante, de maneira 

que o recreio e permanência nunca fiquem em causa por questões de segurança e 

salubridade. 

Ao longo da Ribeira da Ervilheira preserva-se os Salgueiral existente, sendo apenas 

abatidos os indivíduos que se encontrem em mau estado de conservação e 

condução. Trata-se de um espaço crucial pelo elevado número de funções que pode 

desempenhar: a) bacia de alagamento no inverno; b) prado de lazer na 

primavera/verão; c) clareira para diversas atividades para todas as faixas etárias 

como piquenique, jogo, descanso, entre outras. No interior do Salgueiral colocam-se 

algumas mesas e bancos onde as pessoas poderão descansar à sombra, comer, 

observar e aliviar a tensão do dia-a-dia.  

A vegetação a instalar nas orlas será característica das orlas das matas ripícolas do 

litoral Atlântico, como o Carvalho alvarinho, compartimentando o espaço no sentido 

de minimizar a sensação do construído da cidade. 

A Confluência consiste na área central e lateral este, onde existe o encontro do 

Parque Urbano da Foz do Douro com a Alameda Doutor Fernando Azeredo Antas, 

frontal aos três edifícios residenciais da Quinta da Ervilha, a rua Afonso Baldaia e a 

rua lateral ao Pinhal Novo, que liga ao Agrupamento de Escola Francisco Torrinha. 

(►Figura 5, p.16). 

As praças de acesso ao Parque Urbano da Foz do Douro, nomeadamente a praça da 

entrada central (►Figura 62) são espaços de preparação e transição entre a cidade e o 

Parque, para além de constituírem momentos de circulação e socialização. Nas 

praças a vegetação arbórea utilizada é constituída essencialmente por Pinheiro 

manso, com momentos de vegetação arbustiva e herbácea que se destacam pela 

policromia e biodiversidade, tendendo ao longo do tempo para regeneração natural. 
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Figura 62: Praça da entrada central154. 

Nos taludes que resultam do confronto com os acessos rodoviários, como a rua 

Afonso Baldaia, serão mantidos os Pinheiros mansos e plantados novos (►Figura 11a, 

p. 27), por um lado, para suportar o talude resultante da implantação do arruamento, 

e, por outro, para reduzir a escala dos três edifícios da Quinta da Ervilha. A 

Confluência marca também a transição entre a mata de feição Atlântica e o 

povoamento de Pinheiro manso (►Figura 59, p. 117). Fazem igualmente parte da 

Confluência três jardins de proximidade contíguos ao Agrupamento de Escolas 

Francisco Torrinha de elevada importância pois marcam a transição entre a cidade e o 

Parque Urbano da Foz do Douro. 

O Pinhal Novo é uma zona destinada a um elevado número de utilizadores para 

atividades diversas e informais, com potencialidades para o recreio ativo intenso. 

Desenvolvido numa perspetiva de assegurar as ligações norte/sul e 

nascente/poente, entre o Parque Urbano da Foz do Douro e a envolvente. Garante os 

                                                             
154 Idem 
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atravessamentos entre diferentes zonas da cidade no dia-a-dia, por exemplo, nos 

circuitos escola/casa e casa/escola. 

O conceito e inspiração do desenho para o espaço parte da forma da Ribeira da 

Ervilheira e da configuração das hortas existentes, resultando daí a fundamentação 

do desenho utilizado (►Figura 63). Uma vez que se pretende que este espaço se 

converta em uso público e com apetência para o recreio, recorreu-se a esse conceito 

para impregnar no novo espaço a metáfora do passado. 

 
Figura 63: Conceito de desenho associado ao Pinhal Novo155. 

Fazem parte deste espaço: relvados regados; tanque/lago; um anfiteatro informal 

para estadia; percursos em betão que permitem um elevado conforto na locomoção, 

como no uso de patins e skates, e circulação de cidadãos com mobilidade reduzida. 

Ao longo do percurso principal e com uma vista privilegiada sobre todo o Pinhal Novo 

distribuem-se linhas de bancos proporcionando a estadia e descanso (►Figura 64). 

                                                             
155 Idem 
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Figura 64: Percurso principal do Pinhal Novo156. 

No que diz respeito à seleção de espécies repõem-se os antigos e quase totalmente 

desaparecidos pinhais localizados na Foz do Douro, propondo-se a plantação de 

Pinheiro manso, distribuídos em maciços densos com momentos de clareira. 

A modelação do terreno é respeitada, compreendida e potencializada, 

principalmente na introdução do novo programa, procurando adaptar as novas 

estruturas à urografia existente. Há apenas uma exceção, a área de aterro existente, 

e que se propõe remover. Esta proposta tem a ver com a modelação acentuada e com 

as caraterísticas do solo, pois constituíam impeditivos à instalação de vegetação e 

atividades para o homem. O anfiteatro informal encaixa no terreno, adaptando-se à 

urografia existente. Cria oportunidades para estadia e contemplação no núcleo do 

Pinhal Novo (►Figura 65). 

O estrato arbustivo é utilizado apenas para a constituição de uma cortina visual e 

barreira física para as áreas de circulação rodoviária, usando-se nas restantes áreas 

herbáceas, prados floridos e relvados, para se garantir permeabilidade visual. 

                                                             
156 Idem 
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Figura 65: Anfiteatro informal e acessos laterais157. 

Evolução do projeto e manutenção 

A utilização do conceito de ‘‘Matriz’’, composto pelas ‘‘Linhas’’; ‘‘Ilhas’’ e ‘‘Superfícies’’ 

promove a interconectividade dentro do Parque Urbano da Foz do Douro e com a 

envolvente. Esta interconectividade é realizada através de vários elementos 

(►Quadro 7, p.111), tais como a Ribeira da Ervilheira, as plantações e os acessos 

garantem a salubridade do ecossistema e promovem o início de um processo de 

sucessão ecológica e colonização do Parque Urbano da Foz do Douro (►Figura 66). 

  

                                                             
157 Idem 
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Figura 66: Sucessão ecológica e colonização do Parque Urbano da Foz do Douro158. 

Envolvimento do público e financiamento 

Ao longo da elaboração do projeto promoveu-se o envolvimento de várias entidades 

públicas com vista à discussão e apresentação periódica do estado e evolução do 

projeto. O objetivo da apresentação às entidades prende-se com a exposição das 

ideias, conceitos e metodologias adotados em projeto. O projeto foi adaptado em 

conformidade com as pretensões e feedback das entidades licenciadoras 

consultadas, embora tenham sido salvaguardados os objetivos delineados pelo 

projetista. Entre as várias entidades consultadas destacam-se as seguintes: DMASU - 

Direção Municipal do Ambiente e Serviços Urbanos; DMU - Direção Municipal de 

Urbanismo; Águas do Porto, EM; SMAS - Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento do Porto; DMVP - Direção Municipal da Via Publica; ARH Norte I.P. - 

Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P; CCDR-Norte - Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. A apresentação periódica do 

projeto às entidades licenciadoras, nomeadamente à DMASU, permitiu adquirir o 

consentimento prévio das ações preconizadas no projeto.  

                                                             
158Fonte: Autor do trabalho, 2013 
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Os custos associados à construção de obras como Parques Urbanos podem constituir 

um impedimento à sua execução. No Parque Fresh Kills em Staten Island é proposto 

no projeto uma implementação a longo prazo através de fundos públicos com 

posterior investimento privado. No Parque Urbano da Foz do Douro propõe-se uma 

implementação faseada, dividindo-se o Parque em duas parcelas com períodos de 

construção distintos. Os custos associados à construção da primeira fase (72% da 

área total) serão suportados por fundos públicos e particulares. Na outra parcela, 

mais reduzida (28% da área total), os custos da construção serão suportados por 

fundos públicos.  
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Os espaços verdes urbanos representam na cidade contemporânea um papel 

imprescindível na qualidade de vida das populações, como forma de atenuação dos 

efeitos negativos que o crescimento urbano provoca no meio ambiente.  

 
Nas últimas décadas a visão humana da natureza tem vindo a transformar-se, 

induzida pelos fenómenos naturais que provocam danos materiais e emocionais nas 

populações, muitas vezes irreversíveis, como por exemplo, o temporal na ilha da 

madeira em 2010, ou as inundações asiáticas com uma frequência assustadora. O 

papel da natureza na cidade não deve convergir apenas para as necessidades 

imediatas do homem, do estético, do belo ou do recreativo, mas deve consubstanciar 

objetivos primordiais de equilíbrio dos ecossistemas, do qual o homem faz parte, cuja 

ação, como se sabe, constitui o principal fator de instabilidade e desequilíbrio 

ecológico.  

 
Considera-se que os Parques Urbanos devem fazer parte integrante dos planos 

urbanísticos das cidades, em primeiro lugar, enquanto espaços de proteção e 

equilíbrio dos recursos naturais da cidade e, em segundo, enquanto espaços para 

recreação humana. Verificou-se na história dos Parques Urbanos que só a partir da 

segunda metade do século XIX é que os Parques Urbanos compõem os planos 

urbanísticos europeus. 

 
A construção do Central Park no século XIX é, ainda hoje, um marco e uma referência 

na história da Arquitetura Paisagista internacional e do desenvolvimento urbano das 

cidades. O valor que o Central Park possui é acrescido pelo rígido contraste 

natureza/cidade que produz na densidade urbana de Manhattan, adquirindo 

importância soberana e duradoura que tem acompanhado gerações até à atualidade.  

Desde essa altura que os Parques Urbanos se foram apropriando de alguns espaços 

da cidade e, consequentemente, adquirindo ao longo do tempo valor e 

reconhecimento pelas sociedades. Todavia, é nos finais do século XX e início do 
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século XXI que os projetos dos Parques Urbanos expõem claramente pretensões 

ligadas ao ambiente, energia e à gestão racional dos recursos naturais existentes de 

forma a não comprometer as gerações futuras. Para além desta inovação, verifica-se 

a intenção de retorno do homem aos valores naturais e à sua homeostasia com a 

natureza, introduzindo na cidade aspetos relacionados com a biodiversidade, 

ecologia, fauna, cultura, dinâmicas ligadas ao campo inspiradas na paisagem 

pastoral, vegetação nativa, regeneração natural e resiliência. 

 
Outro aspeto que se verificou ser sensível em alguns projeto, prende-se com as 

zonas limítrofes dos Parques Urbanos. A relação das zonas limítrofes dos Parques 

Urbanos com o tecido urbano é, em certos casos, considerada como uma transição, 

onde persiste a tentativa de misturar o ‘‘Natural’’ (área verde --- Parque Urbano) e o 

‘‘Artificial’’ (construído --- tecido urbano), criando um efeito de ‘‘catalisador’’. Noutros 

casos, esta ‘‘fronteira’’ entre o Parque Urbano e o tecido urbano envolvente existe de 

forma assumida e marcada. Todavia, é expectável que a ligação entre um Parque 

Urbano e o tecido urbano correspondente, seja tanto mais harmoniosa quanto maior 

for a ligação e conectividade entre eles, quer através do construído, quer através de 

vegetação.  

 
Verificou-se nos projetos contemporâneos o objetivo de introduzir uma vasta 

variedade programática e funcional, que está relacionada com a manutenção e 

durabilidade dos Parques Urbanos, não se prendendo exclusivamente a aspetos 

ecológicos e ambientais. 

 
O conceito de ‘‘Matriz’’, explorada pela equipa Field Operations no Parque Fresh Kills 

provou ser no caso do Parque Urbano da Foz do Douro a estratégia e 

desenvolvimento do projeto mais adequada. Esta ‘‘Matriz’’ permitiu maximizar e 

potenciar as oportunidades de acesso, conectividade e movimento de vida ao longo 

de todo o Parque Urbano da Foz do Douro e com a envolvente. Permitiu igualmente 
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implementar uma matriz de diversas formas de vida envolvendo elementos naturais, 

programáticos e culturais. 

 
Para além da ‘‘Matriz’’ se ter revelado a melhor estratégia a ser adotada no desenho 

do Parque Urbano da Foz do Douro, também o método de desenvolvimento do 

projeto concebido a partir da análise do Parque Fresh Kills se demonstrou ser um 

método essencial à elaboração do projeto. O método de desenvolvimento do projeto 

no Parque Urbano da Foz do Douro prevê cinco fases distintas: envolvimento público 

e financiamento; levantamento e análise da situação existente; seleção do material 

vegetal e criação de habitat; desenho e implementação no terreno e a evolução do 

projeto e manutenção. Para além dos tradicionais levantamentos este método 

promove ainda a criação de habitats, preocupa-se com a ecologia, com a 

conectividade e com a troca de matéria e energia dentro e fora de uma determinada 

área de projeto. Antevê a evolução e o comportamento dos habitats ao longo do 

tempo, tirando partido da sucessão ecológica e de implementações faseadas de 

forma a reduzir os custos de construção. O envolvimento do público é outro aspeto 

que o modelo tem em conta. O envolvimento do público é importante no sentido em 

que é possível receber feedback das necessidades e pretensões da população. 

 
Os custos associados à construção de obras como Parques Urbanos e o respetivo 

financiamento (público e/ou privado), dependendo da área e do programa, podem 

constituir na atualidade um impedimento à sua execução. Em alguns casos existe 

inicialmente um investimento público e quando os investidores privados se sentirem 

aliciados no Parque Urbano procede-se à execução das fases seguintes através 

dessas receitas. O Lurie Garden é um exemplo em que existiu unicamente 

investimento privado (mais de 40% dos custos de implementação de todo o 

Millenium Park, onde se insere o Lurie Garden, foram suportados por privados).  
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Apurou-se que alguns projetistas adotam estratégias de desenvolvimento e 

implementação dos projetos a longo prazo de forma a contrariarem os elevados 

custos de implementação e manutenção do Parques Urbanos. Ao implementarem os 

Parques Urbanos ao longo do tempo conseguem concretizar alguns objetivos: diluir 

os custos de construção ao longo do tempo; receber feedback das populações e 

inclusivamente envolvê-las no processo de construção; testar o sucesso do Parque 

Urbano; adequar a oferta de espaços verdes e a respetiva procura; gerar receitas das 

primeiras fases permitindo o investimento em fases construtivas posteriores. 
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