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RESUMO 

 

A vegetação é utilizada para vários propósitos, promovendo assim a biodiversidade e 

a sustentabilidade, desempenha um papel fundamental em diversas áreas, nomeadamente 

na Arquitetura Paisagista. O arquiteto paisagista tem como função projetar a paisagem, ou 

seja, projetar sempre em harmonia com o ambiente, de forma equilibrada e de acordo com o 

local. Cada vez mais torna-se imprescindível a criação de espaços verdes, desde a cidade 

ao jardim da habitação, tendo a vegetação um papel relevante. 

Com o presente trabalho, o objetivo final é projetar um espaço em que o elemento 

estrutural é a vegetação. Deste modo, proceder-se-á à revisão bibliográfica, à recolha de 

dados, à comparação entre outros casos de estudo, tendo em conta diferente unidades de 

projeto e vegetação, com o objetivo de selecionar a vegetação para consequentemente 

projetar e executar o projeto, sendo este realizado no decorrer do estágio curricular.  

O espaço exterior tem uma diversidade de jardins e áreas agrícolas em toda a 

extensão do terreno, dos quais se pretende tirar o máximo proveito. A proteção e o carinho 

pelas memórias do passado, que ainda perduram, são aspetos relevantes a ter em conta 

para o caráter do lugar, já que, estas memórias conseguem sentir-se ao percorrer o extenso 

jardim. A vegetação é escolhida através das suas especificações principais e das 

caraterísticas do lugar, fazendo também o aproveitamento de espécies já existentes.  

Este trabalho está inserido no âmbito de um estágio curricular realizado no atelier de 

Arquitetura Paisagista JBJC, em que o objetivo final é a redação de um relatório de estágio, 

assim como o aproveitamento da aprendizagem e vivência num atelier.  

 

Palavras-chave: Vegetação, Projeto, plano de plantação  
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ABSTRACT 

 

The vegetation is used for several purposes, thus promoting biodiversity and 

sustainability, plays a fundamental role in several areas, namely Landscape Architecture. 

The landscape architect has the function of designing the landscape which means projecting 

always in harmony with the environment, in a balanced manner and according to the place. 

Increasingly it is essential to create green spaces, from the city to the garden of an 

habitation, with vegetation having a relevant role. 

The final objective of this work is to design a space in which the structural element is 

the vegetation. Therefore, a bibliographic review, a data collection, a comparison among 

other case studies will be carried out, taking into account different design units and 

vegetation, in order to select the vegetation to design and execute the project, being realized 

during the course of the curricular internship. 

The outer space has a diversity of gardens and agricultural areas throughout the land 

extension, from which you want to get the most out of it. Protection and affection for the 

memories of the past, which still remain, are relevant aspects to take into account for the 

character of the place, since these memories can feel as you walk through the extensive 

garden. The vegetation is chosen through its main specifications and the characteristics of 

the place, also making use of existing species. 

This work is part of a curricular internship at JBJC Landscape Architecture, where the 

final objective is the writing of an internship report, as well as the use of learning and 

experience in an atelier. 

 

Key-words: Vegetation, Project, Plantation plan  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

ÂMBITO E OBJETIVOS 

 

O presente relatório de estágio surge no âmbito da unidade curricular de projeto final 

e dissertação III para adquirir o grau de mestre em Arquitetura paisagista da Escola de 

Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O estágio 

decorreu no Gabinete de Arquitetura Paisagista JBJC em Vila Real, durante 6 meses.  

A utilização da vegetação ajuda a criar diferentes ambientes e proporciona às 

pessoas conforto e segurança no usufruto dos espaços. Este trabalho tem como objetivo a 

implementação e o destaque da vegetação em projeto de Arquitetura Paisagista num 

espaço privado, neste caso no Jardim JBJC. Poucos são os projetos centrados na 

vegetação como elemento funcional e esta deve ser cada vez mais uma opção viável no 

projeto. Este é essencialmente um material construtivo importante e como tal é fundamental 

estudar as suas caraterísticas e a sua evolução. 

Para que tal objetivo seja alcançado, pretende-se aprofundar o conhecimento 

histórico e científico das plantas e entender todos os processos que vão desde a seleção da 

espécie, à realização de um projeto com base na vegetação, até à plantação na obra. Deste 

modo consegue-se encontrar soluções possíveis para o modelo conceptual pretendido e 

satisfazer as necessidades dos seus utilizadores. 

Tendo como referência alguns autores emblemáticos como Piet Oudolf, Nicole de 

Vésian e Roberto Burle Marx pretende-se entender a forma e visão do autor e como eles 

conjugam e utilizam as plantas nos jardins, fazendo com que a vegetação seja o elemento 

principal. 

Simultaneamente a este trabalho e como referido anteriormente, houve a 

necessidade de realizar um estágio curricular num gabinete de Arquitetura Paisagista de 

modo a alcançar os seguintes objetivos: 

 

 Desenvolver um projeto para o jardim JBJC; 

 Aprendizagem e vivência num gabinete de Arquitetura Paisagista; 

 Adquirir ao máximo conhecimentos sobre vegetação; 

 Aperfeiçoamento das técnicas em softwares informáticos ligados ao desenho; 

 Capacidade de trabalhar em grupo; 

 Desenvolvimento de competências, métodos e técnicas a nível de projeto; 

 Visita a obras realizadas pelo gabinete. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada desenvolve-se em 4 fases: Fase de análise, fase de síntese, 

fase do programa e fase da proposta, estando estas subdivididas por etapas como se pode 

constatar na Figura 1. 

Fase de análise - Esta fase engloba a revisão bibliográfica e a recolha de dados 

sobre a área de intervenção. A revisão bibliográfica consiste numa pesquisa relacionada 

com a evolução dos jardins, a utilização da vegetação ao longo dos anos e ampliar o leque 

de conceitos sobre o tema. Pretende-se também recolher dados sobre os casos de estudo 

apresentados. O levantamento e análise da situação existente também se iniciam nesta 

fase, fazendo-se um enquadramento geográfico e histórico do local, uma análise biofísica, 

levantamento da situação existente e uma análise ao enquadramento legislativo em vigor. 

Fase de síntese – Nesta fase faz-se uma síntese da informação reunida para 

consequentemente elaborar um programa base para a proposta projetual do jardim, 

definindo assim um modelo de abordagem. 

Fase do programa – Nesta fase explica-se quais os objetivos principais para a 

execução do projeto desenvolvendo um programa desenhado, explicando os usos e funções 

para cada área. 

Fase da proposta – Finalmente é elaborada uma proposta projetual para o jardim 

JBJC, acompanhado por alguns desenhos complementares, integrando todo o 

conhecimento adquirido nas restantes fases. A vegetação será pensada e caraterizada 

nesta fase, pensando nesta como o elemento estrutural do projeto. Os objetivos principais 

serão atingidos nesta fase, assim como os resultados do estágio e de toda a presente 

dissertação. 
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ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

O presente relatório de estágio divide-se em 7 capítulos, estando interligados com a 

metodologia: 

Capítulo 1- Descreve-se o âmbito da dissertação, apresentando em seguida a 

temática, os objetivos de estágio, a metodologia e um resumo sobre a estrutura do relatório 

de estágio. 

Capítulo2 - Reúne uma revisão bibliográfica sobre a evolução dos jardins ao longo 

dos tempos, fazendo uma pequena abordagem à evolução do uso da vegetação e, se 

possível, qual a vegetação utilizada. Apresentam-se também os casos de estudo neste 

Figura 1 – Diagrama metodológico 
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capítulo, centrando em vários autores emblemáticos como Piet Oudolf, Roberto Burle Marx e 

Nicole de Vésian. 

Capítulo 3 - Apresenta-se inicialmente o enquadramento geográfico da área de 

intervenção. Seguidamente faz-se uma análise biofísica do local onde se esmiuça a 

climatologia específica de Vila Real. Faz-se uma identificação da morfologia da área de 

intervenção e é apresentada a cartografia da mesma com um levantamento da vegetação 

existente. Averigua-se se há limitações ao projeto analisando o enquadramento legal da 

região. Por fim, e de acordo com todos os dados recolhidos da revisão bibliográfica e da 

caraterização da área de intervenção, realizou-se uma síntese incluindo as oportunidades e 

os constrangimentos. 

Capítulo 4 - Depois de toda a análise concluída no capítulo anterior, define-se um 

programa de projeto onde se apresenta inicialmente os objetivos gerais e específicos a 

atingir. Antes de se elaborar a proposta projetual é apresentando um programa desenhado. 

Capítulo 5 - A proposta projetual do jardim JBJC passa pela seleção da vegetação, 

fazendo uma abordagem a cada espécie existente e proposta. Apresenta-se uma proposta 

projetual considerando o programa de projeto feito anteriormente e elabora-se planos com 

todas as infraestruturas propostas para o jardim como a altimetria, rega e pavimentos para 

cada área definida. 

Capítulo 6 - Apresenta-se uma reflexão sobre o estágio, relembrando as 

competências adquiridas no ateliê. 

Capítulo 7 - Tira-se as reflexões e conclusões finais sobre os objetivos colocados no 

início do relatório. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

EVOLUÇÃO DOS JARDINS 

A história dos jardins pode ser dividida consoante a história da humanidade, 

começando pela pré-história à 4000 anos antes de Cristo, passando pela Antiguidade, Idade 

média e modernismo, chegando aos nossos dias no estilo contemporâneo. As várias fases 

surgem devido a conflitos mundiais como a queda do império romano, a tomada de 

Constantinopla e a revolução francesa. (Figura 2) 

Desde a antiguidade, o Homem dedica-se à arte da jardinagem através da 

agricultura. Quando o Homem pela primeira vez se apropriou de um pedaço de terra e o 

cercou, nasceu ali o jardim ou horto. (Cabral, 1993) 

 

Segundo a bíblia, muito antes das primeiras civilizações existiu o jardim do Éden, 

também conhecido como “Jardim do Paraíso”, criado por Deus e onde habitavam Adão e 

Eva. Este jardim situava-se a norte da Mesopotâmia, possuía pomar e plantas que se 

desenvolviam sem água. (De Araújo, 1962) Como podemos verificar, os jardins são tão 

antigos como o homem. Adão cuidava deste jardim, mostrando as primeiras tentativas para 

cultivar as ervas culinárias e medicinais, vendo que as flores e os frutos tomaram a forma do 

que hoje chamamos um jardim. (Cabral, 1993) (Figura 3) 

Figura 2 – Cronologia da história da evolução dos jardins. 
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Antes de 4000 a.C., o Homem era caçador, evoluindo para agricultor. As primeiras 

comunidades estabeleceram-se nos vales férteis junto aos rios porque muitas das regiões 

eram desérticas e de baldio. Anteriormente nas encostas de média altitude do norte, mais 

frias e chuvosas, abundava a vegetação baixa de mato e carvalho, na floresta havia 

espécies tais como plátano, buxo, cedro, cipreste e choupo, nas planícies junto ao rio 

cresciam salgueiro e na zona delta do rio Tigre e Eufrates crescia unicamente tamareira. 

Nas zonas férteis, o Homem começou a cultivar trigo e cevada que se encontravam nos 

bosques em estado selvagem. A cultura agrícola neolítica propagou-se desde a 

Mesopotâmia até ao oeste, estendendo-se ao longo da Europa mediterrânica e atlântica. 

(Jellicoe & Jellicoe, 1995) (figura 4) 

Os assírios formaram os primeiros jardins que eram essencialmente agrícolas, como 

pomares e hortas rodeados por muros surgindo nos planaltos junto aos rios Tigre e Eufrates 

no meio dos desertos, “Crescente Fértil”. Criaram técnicas de irrigação e drenagem. A água 

Figura 4 - Práticas agrícolas no período Neolítico (Fonte: Ledbetter, 2016) 

Figura 3 - Jardim do Éden (Fonte: Neyhart, 2016) 
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era um dos elementos mais importantes deste jardim, uma vez que sem ela não era possível 

ter árvores de fruto, flores, nem sombra das árvores. (Crowe, 1981) 

Em 3500 a.C., os jardins persas 

começaram a surgir, sendo caraterizados pela 

simetria, espaçamento das árvores e pelo 

aroma refinado. Estes jardins influenciaram os 

jardins egípcios e os da Babilónia. Este jardim 

era caraterizado pelas linhas retas, pela 

geometria e por estar dividido em quatro 

parcelas que simbolizavam os quatro rios do 

Paraíso separadas por dois canais principais, 

tendo como ponto central uma fonte ou um 

chafariz, revestidos com azulejos azuis. 

(Crowe, 1981) Estes jardins eram autênticos 

“bosques murados” com a função de recreio. 

Em cada parcela podiam ser observadas 

árvores de fruto, flores e por vezes elementos 

das florestas dos assírios. (De Araújo, 1962) 

A vegetação utilizada era principalmente 

frutíferas que representavam a vida e a 

fertilidade, os ciprestes que representavam a 

morte e a eternidade e plátanos silvestres. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) 

Os textos mais antigos sobre jardins são datados do ano de 2250 a.C., escritos pelos 

babilónicos, que descrevem os seus jardins plantados sobre os zigurats como “jardins 

sagrados”. Todos os reis da Mesopotâmia tinham jardins reais, pomares e os seus pátios 

interiores quadrados eram sombreados por árvores como a tamareira, o tamarisco e a 

palmeira e ornamentados com flores ou arbustos. Estes jardins eram plantados sobre os 

terraços dos prédios, possuíam um caráter religioso, enriquecidos com a presença de 

cedros, buxos e pérgulas. A árvore era objeto de veneração, como um deus.. (Jellicoe & 

Jellicoe, 2000) (Dalley, 1993) 

Os jardins egípcios datam do ano de 2000 a.C. e foram construídos nas planícies 

junto ao Rio Nilo seguindo a sua topografia. Caraterizam-se por uma perfeita simetria 

retilínea, acompanhando os quatro pontos cardeais. Estes jardins retratavam o símbolo da 

fertilidade e eram de uso privado. O jardim mais conhecido é o Jardim Nebamun em Tebas 

(figura 6), que englobava cercas vivas, pérgulas, espelho de água, canteiros de flores e era 

cercado por muros altos. Este modelo de jardim perdurou até ao ano de 500 a.C. Os jardins 

Figura 5 – Ilustração dos jardins persas 
(Hunt, 2011) 
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eram utilitários, para produção, monocromaticamente verde e como vegetação eram 

utilizadas palmeiras, papiros, flores de lótus e árvores frutíferas como as amendoeiras, 

macieiras, videiras, limoeiros, laranjeiras e romãzeiras. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) 

Entre 1550 a.C. e 1295 a.C., os 

jardins egípcios começaram a ficar mais 

luxuosos, tendo uma plantação de árvores e 

de flores um caráter obrigatório. Ficando 

sempre em recintos retangulares fechados 

com canais de irrigação. Tanto no Egipto 

como na Mesopotâmia, os templos 

possuíam claustros sagrados caraterizados 

por seres rodeados por muros, planos e 

subordinados a propriedades. Este modelo 

de jardim reapareceu no sul de Itália alguns 

séculos depois. (Idem) 

 

Foi a partir do século X a.C. que os persas começaram a utilizar azulejos para 

revestir os elementos de água, antecipando o conceito de reflexo. (Crowe, 1981) 

No séc.IX a.C., o rei assírio Assurnasirpal II empreendeu enormes recursos 

hidráulicos para trazer água para a cidade, de modo a irrigar os pomares. Estes pomares 

continham todo o tipo de árvores frutíferas cujas sementes foram trazidas de vários países 

pelo próprio rei. Essas sementes correspondiam a diferentes tipos de pinheiros, ciprestes, 

juníperos, amendoeiras, tamareiras, ébanos, palissandros, oliveiras, carvalhos, tamariscos, 

carvalhos, nogueiras, terebintos, freixos, abetos, romãzeiras, pereiras, marmeleiros, 

figueiras e videiras. (Dalley, 1993) 

Na Mesopotâmia, entre 721 a.C. e 705 a.C., o rei Sargon II recolheu algumas plantas 

do norte da Síria como coníferas, cedros, ciprestes, plátanos, salgueiros, murtas e topos os 

tipos de louro, criando uma espécie de parque para mostrar a sua grandeza e as suas 

conquistas. No final desse século, houve um aumento no comércio de árvores de fruto 

provenientes de viveiros, como por exemplo macieiras, marmeleiros, ameixoeiras e 

amendoeiras. Nesta época os jardins eram naturalistas. Muito tem sido descrito sobre 

árvores, mas muito pouco sobre ervas e flores (Idem) 

Os jardins mais famosos da antiguidade foram sem dúvida os jardins suspensos da 

Babilónia (figura 7), construídos em 605 a.C. pelo rei Nabucodonosor II para animar a sua 

esposa, a rainha Amyitis, que tinha saudades da sua casa verdejante e montanhosa, ao 

contrário da Babilónia que era plana e árida. A vegetação era maioritariamente composta 

Figura 6 – Fragmento de um afresco do Jardim 
de Nebamun em Tebas (Llull, 2012) 
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por tamareira (que fornecia um microclima favorável às outras espécies), jasmim, malva-

rosa, rosa, tulipa e também álamo e pinheiro (que não suportavam viver num clima tão árido 

e quente mas que subsistiram devido ao sistema de irrigação ser tão desenvolvido e 

complexo). A arte dos jardins naquela época estava interligada com a religião porque 

pensava-se que os jardins dependiam da vontade dos deuses. (Dalley, 1993) (Mandal, 

2016) 

Estes jardins eram idênticos ao estilo persa que se evidenciou no ano de 500 a.C. 

seguindo os estilos grego e egípcio. Eram murados mas possuíam caraterísticas inovadoras 

como a introdução de plantas floríferas e perfumadas e uma maior atenção ao detalhe, 

passado a vegetação a ter um caráter ornamental e não só um caráter de serventia. Os 

persas pretendiam criar um jardim intimista, trazendo a natureza para dentro do jardim por 

meio de bosques, animais em liberdade, canteiros, canais e elementos arquitetónicos. O 

jardim persa era estritamente formal e evidenciava influências do islamismo ao não possuir 

estátuas porque era proibida a reprodução da imagem humana. (Darley, 1993) 

Desde o século IV a.C. há registos de jardins na Grécia uma vez que esta região não 

era ideal para a jardinagem organizada devido ao clima quente e seco e ao solo rochoso e 

montanhoso. Estes jardins, até à época clássica, eram sagrados e religiosos, cultivados 

junto a santuários, dedicados aos deuses, com vegetação nativa, espontânea e sem 

intervenção do Homem. Isto significa que não havia um esforço para que os jardins fossem 

belos mas sim simples visto que era considerado irracional ligar o prazer à natureza. Apesar 

de tudo eram fortemente influenciados pela cultura egípcia, mas com algumas diferenças 

Figura 7 – Ilustração dos Jardins Suspensos da Babilónia (Mandal, 2016) 
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devido à topografia acidentada da região e ao tipo de clima. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) Como 

reproduziam a natureza, não encerravam os jardins com muros, mas inseriram colunas e 

pórticos à entrada criando uma ligação harmoniosa entre o exterior e o interior das 

construções, estando a habitação aberta à paisagem. (figura 8) Cultivava-se jardins práticos 

e com utilidade, com legumes, trigo e flores, mas também árvores frutíferas como figueiras, 

oliveiras, vinhas, pereiras e romãzeiras. (De Araújo, 1962) Posicionavam estátuas humanas 

e animais muito similares à realidade. Os gregos criaram e utilizaram o genius loci, 

acreditando no “espírito do lugar” e no potencial da paisagem. O primeiro jardim organizado 

foi descoberto no século V a.C. na ágora (praça pública) de Atenas, alinhado com a frente 

do templo era composto por uma sebe de arbustos, tendo à sua frente canteiros de flores e 

muito provavelmente haveria vinhas cultivadas sobre o muro que o rodeava. Também teria 

árvores como os ciprestes, louros e plátanos, fornecendo sombra. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) 

A partir do século II a.C. (período helenístico) apareceu o interesse pelo 

embelezamento dos espaços de habitação. Deste modo, a vegetação passou a ser usada 

noutros espaços adjacentes às habitações. Plantaram videiras, salgueiros, ulmeiros, 

ciprestes, murtas, rosas, violetas e narcisos. Neste período começaram a aparecer os 

passeios arborizados, tornando-se o plátano a principal árvore. As árvores começaram a ser 

plantadas junto aos mercados, ginásios e a locais públicos muito utilizados. (De Araújo, 

1962) No século I e II a.C. os romanos conquistaram todos os domínios helenísticos, 

Figura 8 – Ilustração de um jardim na antiga Grécia (Giesecke,2018) 
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concluindo a arte dos jardins que se faziam naqueles reinos. Unindo todos os costumes, e 

copiando muitas tendências dos jardins da Pérsia e do oriente conceberam uma nova 

estética. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) Uma das caraterísticas desta época eram as fontes e 

grutas ornamentadas nos parques públicos, mas também as alamedas ensombradas por 

plátanos e uso das latadas, das sebes de mirtos e das roseiras. No jardim privado também 

acomodavam esculturas em nicho e fontes, tento como principal vegetação era bulbosas 

floridas, cravos, ervas, íris, lírios e rosas e pequenas frutas. (De Araújo, 1962) 

A história dos jardins ficou fortemente marcada pelos jardins romanos que seguiam o 

estilo grego, com monumentos e estátuas, mas melhorando-o com alguma criatividade. 

Integrado nas moradias, era um jardim metódico e ordenado, com as árvores colocadas em 

maciços, canteiros, horta e os muros eram revestidos com trepadeiras e/ou pintados com 

paisagens. Estes jardins com hortas viradas para o interior mas com uma separação física 

por colunas ou peristilos, completavam as casas. As principais caraterísticas eram a 

grandiosidade, a decoração singular como estátuas, fontes, pérgulas, terraços, mesas, 

escadas e pavilhões, locais ensolarados e ensombrados por arcos, com o propósito 

recreativo e social, e tanques de água para irrigação. A principal vegetação utilizada seriam 

buxos, teixos e louros para o uso da topiária que nasceu e caraterizou nesta época. O estilo 

romano deixou como herança o hipódromo, a alameda, o espelho de água acima do solo, a 

condução de videiras em pérgulas, o uso excessivo de esculturas, topiária e árvore 

associadas a trepadeiras. Aos poucos, as terras foram divididas transformando-se em Villas, 

surgindo assim os Jardins do Paraíso e também o topiarii (paisagista romano). (De Araújo, 

1962) Um destes jardins surge entre 118-138 d.C. na Villa Adriana (figura 9), onde a 

arquitetura se incorpora na paisagem. 

Figura 9 – Villa Adriana (CNA, 2017) 
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Erigiram estátuas divinas para sua proteção e cultivaram árvores frutíferas, plantas 

aromáticas e ornamentais. Em Pompeia os jardins eram na maior parte da pequena 

burguesia, dispondo de vegetação como o ácer, carvalho, choupo, cipreste, ébano, lódão, 

palmeira, pinheiro, plátano, sândalo. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) 

Segundo Jellicoe & Jellicoe (2000), em 79 d.C., a água e a escultura eram elementos 

permanentes e melhorados com flores como calêndulas, cravos, goiveiros-amarelos, 

lavandas, lírios, lírios-martagão, narcisos, papoilas, peónias, rosas e violetas. Muitas plantas 

foram introduzidas nesta época como as rosas (com grande sucesso), cerejeiras, limoeiros, 

contribuindo assim para o caráter exótico dos jardins. 

Em 100 d.C., o império romano já se estendia desde Espanha (oeste) até a 

Mesopotâmia (leste) e do Egito (sul) até a Inglaterra (norte), persistindo durantes séculos. 

No final do século III d.C. o império dividiu-se devido a problemas internos, criando o jardim 

oriental e o ocidental. No oriente os jardins dos prazeres nunca foram abandonados devido 

à crença religiosa, ao contrário dos jardins da europa ocidental. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) 

O estilo oriental era completamente diferente do estilo ocidental, devido às diferentes 

crenças e meios. Os jardins criados na China e no Japão consistem na busca de posse e na 

compreensão da natureza, tendo estes dois a presença de um lago ou uma montanha. 

(Crowe, 1981) A arte dos jardins na China remonta-nos a 2000 a.C., onde os imperadores 

elaboraram jardins perfeitos, cercados, favoráveis à contemplação e ao silêncio, adornados 

com plantas nativas. Nesta altura, os chineses acreditavam que a norte da China se 

encontrava um lugar de imortais, chamado “ilhas místicas de Blest”. Tanto os chineses como 

os japoneses começaram a imitar esse local imaginário na pintura como nos jardins, com 

pagodes de cor vermelha, rochas dispostas irregularmente, lagos cobertos de lótus e 

chorões. O jardim mais importante foi provavelmente o “Jardim em Suzhou” (figura 10). 

(Jellicoe & Jellicoe, 2000) Os jardins orientais simbolizavam a natureza, incorporando a 

habitação no jardim, não havendo distinção de ambas, ou por vezes através de uma 

delimitação feita em bambus. A decoração destes jardins era diversa e original, utilizando 

pedras e montanhas, água, edificações, pontes e lanternas. (Crowe, 1981) O jardim chinês 

refletia a pureza humana e a meditação, dispunha de caminhos sinuosos e as perspetivas 

eram inexistentes. Para além disso, não existia um plano base e, os jardins eram 

arquitetados conforme a topografia do terreno, clima e vegetação existente. A vegetação 

usada eram frequentemente cerejeiras, carvalhos, ameixoeiras, videiras, vidoeiros, bétulas, 

sumagres, áceres, zelkovas, crisântemos, peónias, azáleas, lírios, bambus, lótus, pinheiros 

e coníferas (principalmente o cipreste). (Jellicoe & Jellicoe, 2000) Não se formavam maciços 

nem canteiros mas sim cada planta se integrava na paisagem. (Crowe, 2000) Os principais 
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fundamentos do jardim oriental são o Yin-yang (os opostos complementam-se) e o amor à 

natureza. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) 

O jardim japonês (figura 11) baseia-se no estilo chinês, local de meditação e 

descanso, mas introvertido e manifestava-se em profundidade. Aqui a casa e o jardim eram 

individuais, mas complementavam-se. Os edifícios históricos tinham tendência para a 

simetria, estavam dotados de pátios interiores e representavam a paisagem como 

complemento de linhas horizontais prolongadas de pouca altura, marcados pela presença 

de um grande pagode. A arte dos jardins japoneses consistia na filosofia e nas crenças 

religiosas, através de símbolos, mas também nas superstições. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) O 

estilo japonês criava um ambiente natural, de paz e repouso e valorizava a vegetação 

perene e as flores anuais vistosas. A forma e a colocação das plantas é cuidadosamente 

controlada. A tradição de árvores artificialmente raquíticas é bem conhecida e se uma planta 

eventualmente crescer demais, ela será substituída por outra menor. As formas de plantas 

mais utilizadas são as reclinadas, de aspeto arredondado, como a azálea japonesa e as 

coníferas anãs; a árvore retorcida, tipificada pelo pinho retorcido pelo vento, e o bambu 

vertical. Alguns dos mais adoráveis jardins japoneses são totalmente cobertos de musgo, 

um revestimento que acentua a formação moldada do solo e faz o contraste textural perfeito 

para a rocha. A textura desempenha um papel mais importante nos jardins japoneses do 

que em qualquer outra tradição histórica. (Crowe, 1981) 

Figura 10 – Jardim em Suzhou na China (Chinatur, 2016) 
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A idade média inicia-se no ano 476 com a queda do império romano. Nesta época, a 

arte dos jardins é fortemente modificada e marcada pela simplicidade. Até aqui, todos os 

povos eram considerados pagãos. Não há muitos vestígios dos jardins anteriores a esta 

época devido à devastação de grandes áreas e cidades causada pelas guerras Até 800, 

denotava-se o estilo mourisco na Espanha, caraterizado pela água ao centro, cor e perfume 

das plantas. Estes jardins são geométricos, rodeados por altos muros ou sebes e com água 

corrente para amenizar o calor. As fontes, vasos, azulejos, colunas e toldas eram bastante 

utilizados. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) Cada um dos jardins tem o seu ponto fulcral, 

normalmente uma forte, e o design do pátio, o padrão da pavimentação, o local e a escolha 

das plantas complementam-se. As espécies usadas seriam árvores frutíferas como as 

laranjeiras (considerada a árvore do paraíso) e vegetação aromático como o jasmim e a 

murta (Crowe, 1981) (De Araújo, 1962) O “Páteo de los naranjos” do século XI situado na 

Mesquita de Córdoba é um dos mais belos pátios medievais e o jardim islâmico mais antigo 

da península ibérica. (De Araújo, 1962) 

No século X, os jardins islâmicos tinham forma retangular e no centro estava 

implementado um edifício com quatro salas divididas por uma cruz e com uma área 

ajardinada quadrada central. O jardim tornou-se uma parte fulcral das habitações em todo o 

mundo islâmico, sendo verdejante, perfumado e tendo a água como elemento essencial. Era 

constituído por vários recintos e cada um com um caráter peculiar. Estes estavam 

Figura 11 – Jardim japonês (Highline SeaTac Botanical Garden, sem data) 
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separados através de uma pequena porta 

lateral, galeria ou escada. (Carita & 

Cardoso, 1990) Os jardins eram lugares 

secretos “giardini segreti”, delimitados por 

sebes ou muros altos e muitas vezes 

situados em diferentes patamares (Cabral, 

1993) A arte dos jardins na idade média 

está confinada ao jardim dos claustros dos 

conventos cristãos (figura 12) com maciços 

independentes para cada uma das 

diversas plantas e ao jardim “das delícias” 

persa que é um jardim pequeno, cercado, 

doméstico ou um jardim de luxo dos 

castelos com maciços de flores cultivadas, 

fontes, pérgulas e iguarias. (Jellicoe & 

Jellicoe, 2000) Junto às habitações 

encontravam-se hortos. Nas villas estes 

hortos situavam-se fora dos muros, 

ocupando parte dos pomares, almuinhas e 

cortinhas. (De Araújo, 1962) Os hortos eram 

murados “hortus conclusus” e compostos não só de plantas de interesse culinário ou 

medicinal, mas também de árvores de fruto e de árvores florestais que se iriam muitas vezes 

organizar em formas geométricas. (Castel-Branco, 2002) Os hortos não eram sítios 

confortáveis, por isso as hortas tornaram-se verdadeiras salas de estar e de repouso. As 

hortaliças compartilharam o espaço com lírios, açucenas, violetas e craveiros. Os bancos 

eram feitos em pedra e alguns estavam abrigados sob uma parreira ao lado do poço ou 

tanque. Nos mosteiros acreditava-se que o trabalho com a terra purificava e alimentava a 

alma e os monges cultivavam os jardins com apenas plantas medicinais para fabricar 

perfumes, cosméticos e remédios. Nos castelos eram plantados pomares ou um conjunto de 

árvores a rematar a horta ou o jardim, estendendo-se para o exterior das muralhas. (De 

Araújo, 1962) 

O tempo foi avançando e a arquitetura foi-se modificando ficando cada vez mais 

complexa e os jardins começaram a ser incorporados em todas as habitações, destinando-

se à produção hortícola e enriquecido com um poço ou tanque com uma parreira ou 

algumas árvores apropriadas. (Idem) 

Figura 12 – Jardim dos claustros da Catedral de 
St. Martin na Holanda (Crutch Camera, 2012) 
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O modernismo surge com a tomada de Constantinopla (atual Istambul), em 1453. 

(Jellicoe & Jellicoe, 1995) Nesta época manifestou-se o estilo clássico (jardins italianos), 

estilo barroco (jardins franceses) e o estilo pitoresco (jardins ingleses). 

O estilo clássico teve início com o renascimento italiano. O jardim era desenhado 

para o Homem e dignificava o Homem. A cidade de Florença era a capital da pintura e dos 

jardins. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) Os italianos mais abastados começaram a abandonar as 

cidades e a deslocarem-se para o campo (villegiatura) à procura de locais mais frescos e 

com vista agradável nas casas de campo/casas de recreio. (Pires, 2013) O jardim era 

caraterizado como intimista, simétrico de caminhos retos com o eixo central da habitação 

localizado na parte mais alta do terreno mantendo o destaque e o acesso à habitação era 

feito através de escadas, rampas e terraços. (Cabral, 1993) Nos locais situados nas 

encostas e colinas, construía-se jardins em terraços ou em socalcos, procurando as 

melhores vistas panorâmicas. Para tal, os arquitetos começaram a interferir na arte dos 

jardins. Nestes mesmos jardins, e aproveitando a irregularidade do terreno, criaram 

escadarias monumentais e terraços com quedas de água e fontes associados a espaços de 

estadia ou ao longo dos percursos. Em alguns jardins existiam grutas que demarcavam as 

nascentes da água. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) A água não era apenas um adorno mas 

enfatizava os desníveis e os cruzamentos dos caminhos e caíam em bacias largas. (Carita & 

Cardoso, 1990) Retomaram às origens pagãs com as colunas, belvederes, estátuas, fontes 

monumentais, pórticos, pérgulas com trepadeiras e alamedas sombreadas. As residências 

estavam no alto do terreno, envolvidas com terraços formais e canteiros baixos com ervas e 

arbustos topiados designados parterre. Os jardins foram adaptados ao lugar, passaram do 

interior para o exterior das habitações com o propósito do lazer e aproveitamento do ar livre, 

tornando-se fruto do capricho e da fantasia. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) (figura 13) 

 

Figura 13 – Villa d’Este em Itália (Belova, sem data) 
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A vegetação utilizada era principalmente plantas perenes, buxo, murta, cipreste e 

árvores de espinho mas passou a ser secundária, dominada pela topiária. (Carita & 

Cardoso, 1990) Esta época também é marcada pela existência de teatros ao ar livre e 

esculturas. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) (De Araújo, 1962) Os parterres eram extensos, os 

canteiros eram simétricos e a cor dominante era o verde através da utilização de espécies 

como azinheiras, buxos, ciprestes, loureiros. Estes terraços com jardins geométricos criam 

efeito de várias perspetivas diferentes e todos os pontos do jardim são importantes. (Jellicoe 

& Jellicoe, 2000) (Crowe, 1981) Ao lado ou abaixo do jardim principal instalou-se um local 

privado, chamado de Giardino Segreto. Este espaço era rodeado por muros e plantava-se 

ervas e flores. No fundo do jardim existiam bosques de azinheiras, castanheiros e plátanos 

para fornecer sombra e em crescimento livre. O estilo romano impulsionou o estilo italiano 

com as Villas. A partir daqui, o jardim deixou de ser um anexo e passou a integrar a Villa. 

(Jellicoe & Jellicoe, 2000) (Pires, 2013) No século XVI, as flores dominam o espaço, 

exercendo o papel de plano de fundo como um tapete florido e seguindo o traçado da 

arquitetura. Aqui, os canteiros eram delimitados por cercas de madeira pintadas ou 

ornamentadas. (Cabral, 1993) 

Nesta época apareceram os primeiros jardins botânicos, mais precisamente no início 

do século XVI. Enquanto nos jardins tradicionais se cultivava plantas medicinais, aromáticas, 

ornamentais e alimentícias para fins de lazer e uso familiar, nos jardins botânicos cultivava-

se e conservava-se plantas nativas e exóticas num vasto espaço, arrumadas e identificadas, 

onde a população angariava conhecimento ambiental. (Cabral, 1993) 

No século XVII dá-se o início do estilo barroco que é sentido nos jardins franceses, 

inspirados pelo jardim italiano mas com o exagero e as técnicas refinadas. (Andresen & 

Marques, 2001) Dominavam os canteiros de flores multicoloridas, as plantas medicinais, as 

hortas, os espelhos de água (fontes e chafarizes) e a topiária. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) A 

geometria podia-se ver nos caminhos, passeios e vegetação. Este jardim era também 

caraterizado pela simetria, pela artificialidade, pelos maciços cheios, pelo espetáculo e 

grandiosidade, pelos terrenos nivelados e planos, por um plano geométrico, pelos traçados 

imponentes ao longo de um eixo central, estátuas de bronze, vasos clássicos, parterres de 

broderie compostas por buxo, flores e areia de diferentes cores, extensos relvados sem 

serem pisoteados e por abranger grandes extensões (Andresen & Marques, 2001) (Crowe, 

1981) As fontes e chafarizes deixaram de ser geométricos e passaram a ter o desenho de 

concha, enquanto que os espelhos de água planos continuaram geométricos. As estátuas 

de bronze invocavam os deuses da água e as suas ninfas, característica até então vista nas 

fontes da antiguidade romana. Intervencionou-se na paisagem fazendo com que esta se 

torna-se em canteiros planos. Em algumas cidades francesas mantinha-se o estilo de 
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“jardim plano” com pomares fechados com muros e canteiros bordados, noutras o jardim era 

desenhado sobre vários terraços. A vegetação era caraterizada por plantações baixas, 

dando um maior enfase às construções e muitas das quais eram cobertas de trepadeiras. As 

árvores eram plantadas em linha reta e podadas de forma rígida, como por exemplo os 

arbustos, dando a impressão que o Homem dominava a Natureza. (De Araújo, 1962) 

As principais árvores plantadas neste estilo incluem o carpino, o castanheiro, a faia, 

a tília e o ulmeiro. Como bordadura utilizavam o alecrim, o buxo e a lavanda e as bulbosas e 

anuais como no meio das sebes. (French gardens, sem data) Os relvados eram implantados 

em áreas retangulares e sem serem pisoteados. O longo eixo principal dava a sensação do 

infinito, tendo início no quarto do rei e levando-os a querer que dominavam todo o espaço e 

que tinham a vista perfeita. Os amplos espaços e as perspetivas dadas causavam 

admiração e mostravam o poder e a opulência do proprietário do jardim. (Crowe, 1981) As 

flores tornam-se motivo de desenho com traçados elegantes e arabescos, entre as figuras 

talhadas. (Cabral, 1993) O jardim mais conhecido daquela época e que se mantem nos dias 

de hoje é o Palácio de Versalhes, construído pelo paisagista André Le Nôtre. Ele valorizava 

a simplicidade, elegância e requinte e sem excessos nos seus projetos, originando múltiplas 

perspetivas que nos leva ao infinito, amplas escalas, inspirando os seus idólatras. Ficou 

inicialmente conhecido pelo jardim do castelo Vaux Le Vicomte (figura 14) que pertencia ao 

ministro francês. O rei daquela época ficou estupefacto com o jardim e quis um jardim ainda 

mais soberbo, contratando-o para desenhar o seu próprio jardim no seu castelo de caça em 

Versalhes. O jardim do palácio de Versalhes tornou-se um dos modelos do jardim francês e 

símbolo de poder de uma nação unificada com o uso do relvado, as baixas sebes perenes, 

os espelhos de água, as plantas estruturadas e a topiária. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) 

Figura 14 – Chateau de Vaux Le Vicomte (Tümtürk, 2017) 
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Enquanto os jardins italianos (elaborados e opulentos) adaptavam o jardim ao lugar, 

tirando vantagem das diferentes altimetrias do terreno, os jardins franceses (tiravam partido 

da grandiosidade das construções), mesmo influenciados pelos italianos, adaptavam o lugar 

ao jardim e nivelavam o terreno. 

O estilo de jardim inglês surge no século XVIII, transmitindo a ideia de que o 

selvagem é bom, implementando um estilo informal e naturalista onde recentram a natureza, 

com compartimentos e a existência de muros, sebes e percursos sinuosos. Há uma 

variedade ínfima de espécies e a paisagem rural começa a ser introduzida no jardim. 

(Jellicoe & Jellicoe, 2000) o jardim inglês tenta reproduzir a natureza de modo que o aspeto 

artificiar não seja visível. Neste estilo de jardim, os elementos são criados para provocar 

sensações, suscitando surpresa ou descobrimento. (Montero, 2001) A cor dos jardins é mais 

diversificada com arbustos floridos, herbáceas, anuais, bulbosas, flores silvestres e plantas 

rasteiras. A utilização de plantas exóticas começa-se a ampliar. No início, o jardim inglês 

mostrava-se informal devido ao grande número de espécies utilizadas e ao cultivo livre, 

contrariamente ao seu planeamento que era detalhado. A maioria das plantas utilizadas 

eram espécies nativas. Os muros e as sebes ajudavam a delimitar os espaços e a proteger 

as plantas, desempenhando também o papel de plano de fundo. Para delimitar os espaços 

abertos irregulares eram aplicados diferentes grupos de árvores e arbustos. Cada jardim era 

planeado consoante um ponto específico como uma árvore, um espelho de água, uma vista 

panorâmica ou uma construção. Os caminhos eram curvos estipulando a imaginação, o 

movimento e o suspense. Nos espaços mais amplos eram instalados relvados e elementos 

de água. Os elementos de água eram atrativos e colocados em pontos específicos e 

distantes através de córregos (ribeiros), enquanto os relvados eram extensos e semeados 

em planos próximos das construções, proporcionando magníficas perspetivas e destacando 

os desníveis do terreno. Criou-se o conceito de “natureza sublime” com árvores irregulares 

(faia e salgueiro-chorão) próximas às construções, espaços selvagens (penhascos e quedas 

de água) e troncos de árvores mortas. A arquitetura dos edifícios implementados era 

projetada e trabalhada, tornando-se cada vez mais exótica, passando de templos e ruínas 

para pagodes chineses, pontes indianas, ermidas, abrigos rústicos, ruínas e arcos góticos 

desabados. As pontes eram o elemento arquitetónico mais utilizado nestes jardins e 

delimitava o jardim da paisagem natural, concebendo ótimas vistas e perspetivas de todo o 

jardim. Quando não eram projetadas pontes, esta delimitação pouco se sentida devido à boa 

interligação entre as paisagens com o jardim. A construção de ha-ha ajudavam a produzir 

esse efeito. Era uma estrutura invisível à distância que ao mesmo tempo era um muro de 

contenção e um fosso tendo como finalidade a não aproximação do gado às habitações. A 

presença de bosques, relvados extensos, rochas, árvores secas, lagos, ruínas, plantas 
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nativas, plantas isoladas e de cor 

caraterizavam estes jardins. Nesta época 

nasce o estilo de jardim anglo-chinês com 

formas sinuosas e ornamentais, substituindo 

assim as linhas retas. Este estilo ficou 

conhecido como “jardins paisagistas”, 

planeado com maior liberdade e tentando 

imitar a natureza e interliga-la com a casa. 

Os caminhos eram poucos mas amplos e 

confortáveis com linhas elegantes, amplos 

relvados, pequenos bosques, boas 

perspetivas devido ao terreno irregular, 

plantas isoladas ou aglomerados pouco 

numerosos. Os ingleses criaram os parques 

e os jardins públicos. Os jardins de Stowe 

(figura 15) descrevem bem este estilo de 

jardim. (Jellicoe & Jellicoe, 2000) (Crowe, 

1981) 

Nos séculos XIX e XX os jardins 

eram uma junção de vários estilos anteriores. 

No século XIX, abusou-se muito de quiosques, 

passadiços e pavilhões exóticos adaptados aos jardins da época, ou seja, envolvia-se a 

habitação com um jardim regular e este era circundado por um parque no estilo inglês. 

Neste mesmo século a arte dos jardins entrou em decadência. Os jardins passaram de ser 

privados para locais da necessidade de toda a população e da saúde pública. O estilo 

contemporâneo surge na decadência do estilo francês e italiano por ser mais barato a 

implantar. (De Araújo, 1962) Esta decadência deu-se em 1870, seguindo claramente a 

arquitetura. O jardineiro perde a noção da forma mas amplia a sua competência técnica, 

enquanto que o arquiteto tenta lançar-se neste campo mas sem sucesso, aparecendo assim 

uma junção entre os dois, a arquitetura paisagista. Neste mesmo século, também se dá a 

decadência da nobreza e da alta burguesia, limitando os jardins à habitação e cultivado pelo 

próprio dono. A evolução da arte do jardim burguês verificou-se mais na Inglaterra e na 

Alemanha, onde a industrialização foi mais intensa. As flores são utilizadas em maciços e a 

cor torna-se uma obsessão com árvores e arbustos de tons avermelhados e amarelados. 

(Cabral, 1993) 

Figura 15 – Plano dos jardins de Stowe 
em Buckinghamshire (Seeley, 1777) 
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No princípio deste século cultivava-se principalmente vivazes e anuais, ao contrário 

do final do século que começaram a plantar herbáceas e arbustivas vivazes como vários 

tipos de Primula, os rododendros e os lírios. Na Inglaterra, surge a ideia de criar as “perenial 

mixed border” (figura 16) ou bordadura vivaz, que consiste na mistura do maior número de 

espécies diferentes e variedades, sobretudo de herbáceas, bulbosas e rizomas dando a 

noção de contraste e de ritmo de plantação. Há um novo interesse nas plantas silvestres e 

pela primeira vez, as plantas floridas são elementos arquitetónicos, pensando-se nas 

caraterísticas destas. (Cabral, 1993) Estas “bordaduras mistas” oferecem 

tridimensionalidade, temporalidade e dinâmica ao jardim. (Oudolf & Kingsbury, 2015) Na 

região mediterrânica cultivava-se com intensidade batata, milho, cevada, centeio, arroz, 

figueira, vinha e oliveira. (Orlando, 2011) 

Podemos afirmar que o estilo contemporâneo é totalmente informal e assimétrico, 

com caminhos sinuosos, buscando a natureza e as formas naturais. A tipologia de 

vegetação continua idêntica ao estilos inglês com amplos relvados, árvores isoladas, 

árvores agrupadas ou em grandes blocos mas com distribuição irregular. O arquiteto 

paisagista mais conceituado neste estilo foi Roberto Burle-Marx que inovou com as suas 

linhas orgânicas e o uso de vegetação autóctone. (Crowe, 1981) Piet Oudolf também é 

projetista de jardins contemporâneos. (Oudolf & Kingsbury, 2015) 

Figura 16 – Exemplo de uma “Perenial mixed border” no jardim Wisley, Reino Unido produzido 

pelo Piet Oudolf (Oudolf, 2018) 
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No final do séculoXIX na Inglaterra, começou-se a idealizar um jardim para estimular 

o cultivo caseiro, o jardim cottage (figura 17). Os iniciais jardins cottage foram plantados por 

trabalhadores que possuíam pouca terra e pouco tempo, para que conseguissem alimentar 

toda a família ou até utilizar plantas para curar certas doenças. Este tipo de jardim era a 

abundância e a variedade de plantas como vegetais, ervas, frutas e algumas flores para 

afastar os insetos. A vegetação era densa e utilizavam frequentemente herbáceas e 

arbustos como Campanula persicifolia ‘Boule de Neige’, Silene dioica ‘Rosea Plena, 

Ranunculus repens ‘Flore Pleno’, variedades de Rosa, Potentilla ‘Glory of Nancy’, Geranium 

pratense ‘Plenum Album’, Geranium pratense ‘Plenum caeruleum’, Achillea ptarmica ‘The 

Pearl’, Saponaria officinalis ‘Rosa Plena’, Phlox paniculata, Jasminum officinale, Lilium 

regale, Lathyrus odoratus ‘Painted Lady’, Dianthus squarrosus, Lavandula angustifolia, 

Lonicera periclymenum ‘Serotina’, Santolina chamaecyparissus, Dipsacus fullonum, Rubus 

fruticosus, Lathyrus latifolius, Lythrum salicaria, Echium vulgare, Filipendula ulmaria, 

Polemonium caeruleum, Meconopsis cambrica, Linaria vulgaris, Cymbalaria muralis, 

Nicotiana alata, Papaver somniferum, Antirrhinum majus, Tropaeolum majus, Viola x 

wittrockiana, Nigellla damascena, Centaurea cyanus, Nigella damascena, Digitalis purpurea, 

Origanum rotundifolium, Scabiosa caucasica, Tillia x europaea, Eryngium giganteum, 

Stachys officinalis ‘Rosea’, entre outras. Este estilo de jardim é caraterizado por ser informal, 

rústico, mistura de plantas comestíveis e ornamentais, colorido com uma combinação de 

cores incomuns, romântico com cores pastéis e flores perfumadas, caminhos suaves e 

sinuosos e um caminho reto do portão à porta principal, materiais rústicos e tradicionais, 

cercas revestidas com trepadeiras (clematite, glicínias ou rosas) e pavimento macio. Este 

estilo de jardim é atrativo para as pessoas e animais e aumenta o sentimento familiar. (Lloyd 

& Bird, 1990) 

Figura 17 – Exemplo de um jardim cottage projetado pela Gertrude Jekyll (Santa Mariah, 2014) 
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JARDINS EM PORTUGAL 

 

 O estilo português resulta de várias eventualidades como a organização social e a 

sua evolução, o clima, o território acidentado e as descobertas de novos mundos e de novas 

plantas. A época do renascimento foi significante para Portugal devido às tendências 

neoclássicas e às descobertas, permanecendo cristão e medieval. Ligava-se ao ambiente 

familiar, o que ainda hoje perdura nos nossos jardins. (Cabral, 1993) De norte a sul, os 

jardins portugueses vão desde os peristilos romanos de Conímbriga e os claustros 

medievais, aos parques públicos do século XX. Todos estes jardins têm algo em comum 

como o efeito tranquilizante, devido aos muros altos, aos espaços escondidos e silenciosos 

e ao cheiro e cor da vegetação, retratando um país reservado e abençoado pelo clima. 

(Castel-Branco, 2002) Por volta de 1600, Filipe II já enaltecia a beleza e abundância dos 

seus frutos e das suas flores. Nos séculos XVII e XVIII, o jardim português era caraterizado 

por ser próximo à habitação, acompanhado pela simplicidade e harmonia. As principais 

caraterísticas deste jardim eram a intimidade e a ligação entre a habitação e o jardim. O 

jardim era habitável e tornava-se uma continuidade da casa, separados pelas janelas 

abertas e até baixo, circundado por muros ou sebes altas. A casa era instalada 

paralelamente ao jardim, seja ao nível do rés-do-chão ou aproveitando os desníveis do 

terreno e ficando ao nível do primeiro andar. Alguns elementos relevantes deste tipo de 

jardim encontram-se nas quintas e nos campos, como a latada com trepadeiras, bancos, 

alegretes, tanques, azulejos e os terraços. Os muros ou sebes também desempenham um 

elemento fundamental nos jardins e quintas, tornando os espaços mais recatados. A 

simplicidade dos jardins e quintas contrastavam com a imponência da vegetação. O jardim 

português presa pelo perfume, contraste da sombra e folhagem permanente. Misturavam-se 

plantas vivazes com arbustos dando-lhes algum equilíbrio. A vegetação mais utilizada era o 

alecrim, a alfazema, os cravos, a lúcia-lima, o loendro, a madressilva, a manjerona, a murta, 

as rosas e o serpão. (Cabral, 1993) Para além destas espécies nativas, cultivavam a 

oliveira, a figueira, a alfarrobeira, as lentilhas, a ervilha, a fava e o grão, o linho de sementes 

grossas, a beterraba. Com as conquistas vieram o pessegueiro, o damasqueiro, a cidreira, o 

algodão, a amoreira, o bicho da seda, o arroz, o limoeiro, a laranjeira, a cana-de-açúcar, o 

milho graúdo, a batata, o tabaco, a piteira e a figueira-da-Índia. (Orlando, 2011) 

Em Portugal, a arte dos jardins destaca-se por volta de 4000 a.C. com a pastorícia. (Carita 

et al., 1990) A região era revestida por florestas de carvalhos e sobreiros, matas ripícolas de 

freixo, negrilho, choupo e amieiro, junto aos rios. Começaram a modificar a floresta primitiva, 

abrindo clareiras para que a vegetação espontânea crescesse para alimentar os animais já 

domesticados. Entre os séculos IX e II a.C. há um aumento significativo na agricultura, 
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ajustando assim a paisagem à nova exploração. Os primeiros terrenos agrícolas surgem no 

meio das pastagens, onde os terrenos eram mais adequados e cercados por sebes. O 

pastorício, a agricultura e os incêndios devastaram o bosque primitivo de azinheiras, 

substituído por carrasco e plantas aromáticas tais como alfazema, rosmarinho, tomilho e 

cistáceas. (Orlando, 2011) 

 Entre o século III e I a.C., os romanos apoderaram-se da Península Ibérica, 

fomentando assim a produção de trigo, a criação de gado e a exploração de minérios. 

Também estimularam o desenvolvimento da vida urbana e da propriedade privada com base 

nas villas italianas. As culturas mais recentes eram trigo, milho, cevada dística, linho, fava, 

cânhamo, tremoço, grão-de-bico e lentilha. (De Araújo, 1962) No século II a.C., as 

habitações eram mais desenvolvidas, com dois pátios dando intimidade à família. As 

primeiras casas não possuíam água corrente mas disponham de poços ou cisternas nos 

pátios, evoluindo mais tarde e, inclusivamente, eram decorados com fontes, arbustos e 

estátuas. Ainda hoje podemos notar este estilo em Conímbriga. (Carita & Cardoso, 1990) 

No século V, as habitações eram cercadas com muralhas. Seguiu-se, então, uma 

nova arte, a topiária para enriquecer os espaços junto às habitações e nas villas. O sobreiro, 

a azinheira, o zambujeiro, a alfarrobeira, o zimbro, o pinheiro bravo, o pinheiro-silvestre, o 

pinheiro manso, a palmeira das vassouras, o carvalho do Minho, o carvalho transmontano, o 

carvalho da estremadura, o freixo, o negrilho, o olmo, o álamo, o amieiro, o vidoeiro, o lódão 

Figura 18 – Conímbriga (CCDRC, 2003) 
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bastardo e o salgueiro são as principais árvores utilizadas nesta nova arte. Como arbustos 

eram utilizados o loureiro, o buxo, a murta, o azereiro, a aroeira, o folhado, o azevinho, a 

gilbardeira, o rododendro, o medronheiro, a pascoinha, o alecrim, a cevadilha, o zimbro, o 

teixo, o silvão, a madressilva, os silvões, o sabugueiro e a tamargueira. Os antigos 

colonizadores trouxeram a oliveira, a figueira, a palmeira, a cidreira, o cipreste, os cedros do 

Líbano e do Atlas, o salgueiro-chorão, o bordo, a faia e o plátano. Já da Grécia e da Ásia 

Menor foram trazidos o loureiro cerejo, o lilaseiro, a romãzeira, vários rododendros, a cilindra 

e diversas espécies de roseiras. A flora herbácea era diversificada em espécies decorativas 

vivazes como alfazemas, rosmarinhos, jasmineiros, avencas, dedaleiras, acantos goiveiro, 

espadanas, junquilhos, violeta silvestre, pervinca e hera. Acrescentaram ao vasto leque de 

herbáceas vindas de algumas das partes do globo como as maravilhas, as anémonas, as 

gipsofilas, as açucenas, os cravos, os lírios, os amores-perfeitos, as margaridas, os 

orégãos, os nardos e os jacintos. Com a queda do império romano, as villas de recreio 

entraram em declínio, desaparecendo a arte da topiária e de muitas das espécies exóticas. 

No século VII, começaram a surgir diversos conventos. Já no século VIII, quando os 

povos muçulmanos cá chegaram, todo o território era ocupado por villas com pomares e 

hortas junto destas renascendo, assim, a arte dos jardins. Continuou a expansão das áreas 

cultivadas das villas. Neste mesmo século pode-se realçar a introdução de árvores como a 

oliveira, laranjeira azeda ou palmeiras 

nos pátios das mesquitas 

muçulmanas. Pelo contrário, os 

claustros românicos dos conventos 

cristãos não tinham qualquer tipo de 

vegetação. Na idade média, a horta 

estava subordinada à habitação e 

destinava-se à produção hortícola, 

frutícola e medicinal, ou seja, a mesma 

função dos nossos dias. Esta era 

cercada por muros altos ou por sebes 

vivas, dando um ótimo ambiente para 

as plantas e para o Homem que usava 

o espaço como um local sagrado, de repouso e de estar. (figura 19) 

No século X, a maior parte das plantas ornamentais podiam-se encontrar dentro dos 

hortos dos conventos. A localização dos conventos em Portugal foi importante para a 

transformação da paisagem, sendo quase sempre construídos em sítios despovoados que 

depois desmoitavam e cultivavam em toda a volta do convento. (De Araújo, 1962) 

Figura 19 - Horta medieval do Paço da Ribeira 
(Breen, 2010) 
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No século XIII, o rei D. Dinis mandou cercar com muralhas as povoações mais 

importantes, restaurar as existentes e construir novos castelos. Surgiram também conventos 

de ordens religiosas, castelos de ordens militares e mansões ou torres dos grandes 

senhores rurais, desaparecendo ao longo dos séculos. Sabe-se que no século XIV, dentro 

dos muros e dos pátios destes palácios reais encontrava-se árvores de sombra, plantas 

delicadas e elementos de água. (De Araújo, 1962) 

O retorno das artes em Portugal deu-se a partir do século XV com a sua expansão 

além-mar, aumentando assim o comércio português. O palácio de Sintra é um dos palácios 

mais marcantes desta época, mantendo-se ainda nos nossos dias. Pode-se realçar que este 

palácio foi considerado um modelo de integração arquitetónica na paisagem, com os seus 

diversos pavilhões, janelas abertas à paisagem, o chão lajeado, caminhos estreitos, paredes 

cobertas de azulejos, espelhos de água, o horto cercado de planta irregular e com arvoredo 

e ainda o pomar. Neste século, aparece a designação de castelos, dada às mansões 

residenciais desta altura, como o castelo de Santa Maria da Feira. Os pátios destes castelos 

eram lajeados ou calcetados e preparados para possíveis confrontos. Já os pátios ou 

claustros, tanto dos palácios como dos castelos e conventos, desfrutavam de hortos 

medievais católicos estruturados com função recreativa e de repouso. (De Araújo, 1962) Os 

jardins surgem sobre a forma de pomares de recreio a que se vêm a juntar outras plantas 

perfumadas, dando-se pelo nome de “pomar-jardim”. Um dos elementos fundamentais desta 

época são os grandes tanques de pedra ou espelhos de água do modo islâmico. (Carita & 

Cardoso, 1990) A certa altura, os artistas portugueses tinham os olhos postos nas cidades 

italianas cujo prestígio se ia espalhando rapidamente pelo mundo. No final do século XV, 

surgiu o gosto pelas coleções botânicas, passando os hortos a cultivar vegetação exótica e 

a reorganizar as hortícolas para outro lado do pomar. Estes novos hortos passaram a 

designar-se de “jardins”, influenciados pelos franceses e destinados a serem espaços de 

lazer e de prazer. No início do século XVI, os hortos eram pequenos e de forma retangular, 

cercados por muros altos com trepadeiras autóctones (hera, madressilva, silvões ou videira) 

ou densas sebes vivas (loureiro, buxo, madressilva, murta e canas), com uma porta 

minúscula para o exterior e canteiros vedados em madeira. Começaram a ter uma maior 

preocupação estética, ornamentando os muros com azulejos ou conchas e incorporando 

fontes, chafarizes, brasões, tanques decorativos, esculturas, bancos de pedra, alegretes ou 

floreiras nas extremidades dos muros e latadas. (De Araújo, 1962) O pomar era muitas 

vezes composto por laranjeiras e limoeiros, aos quais se juntava as latadas. Os jardins 

mantêm-se orgânicos, paralelamente às circunstâncias vivenciais. (Carita & Cardoso, 1990) 

Os claustros ainda eram frequentes, térreos ou lajeados, com um chafariz central e alguns 

vasos com plantas ornamentais. O espaço acolhedor e calmo dos pátios, claustros e hortos 
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ou jardins, expandiu-se para outras zonas como as quintas, praças e largos que surgiram 

fora das muralhas, numa expansão da cidade. Aqui, apareceram as primeiras alamedas ou 

carreiras públicas ornamentadas com os primeiros chafarizes públicos. A decoração com 

vegetação manifesta-se em conjunto com a arquitetura, a escultura e outras artes, dando-

nos alguns princípios de composição plástica e valorização paisagística. Este século é 

caraterizado pelo renascimento da arte paisagista, principalmente nas quintas de recreio e 

nas cercas de alguns conventos, no qual se demonstrou a capacidade dos primeiros 

jardineiros. A Quinta da Bacalhoa (figura 20), em Azeitão, é o monumento mais admirável da 

arte paisagista em Portugal no século XVI. (De Araújo, 1962) Jardim mais antigo e mais rico 

da era dos descobrimentos, constituído por estátuas, cerâmicas e azulejos que fazem 

lembrar a história das conquistas portuguesas. Esta história das descobertas e conquistas 

enlaça-se com a ornamentação renascentista e com a composição hidráulica dos jardins 

islâmicos. (Castel-Branco, 2002) 

No século XVII, as vias-sacras, que surgiram no século anterior, começaram a 

alcançar o seu auge, levando a que os devotos a Deus estabelecessem santuários, capelas, 

ermidas, calvários e nichos em algumas localidades, adquirindo um enorme interesse 

paisagístico. As quintas de recreio no norte do país atingem o seu auge em meados do 

século XVIII. Todas as quintas do Porto tinham a maravilhosa vista para o rio e para o mar, 

possuíam imensos bosques de árvores majestosas, lagos e tanques com água perene 

Figura 20 – Jardim da Quinta da Bacalhoa (Andrade, 2017) 
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impulsionando moinhos e azenhas. A vegetação predominante nestas quintas era a 

autóctone, raramente aparecendo espécies exóticas. (De Araújo, 1962) As pérgulas e 

latadas eram muitas vezes revestidas a glicínias ou videiras, os canteiros continuavam 

delineados com formas geométricas de buxo talhado, misturado com plantas anuais ou 

azáleas e camélias. Começam a aparecer as namoradeiras e os miradouros porque a 

observação dos trabalhos do campo era uma das componentes de lazer desta época. 

(Castel-Branco, 2002) Pode-se afirmar que as caraterísticas do século XV permaneceram 

até ao século XVIII, constatando que os jardins portugueses continuavam cercados por 

muros altos. (Carita & Cardoso, 1990) Nos séculos XVIII e XIX, o parque predomina, 

acabando por quase dominar no âmbito público, estando predestinado ao recreio, ocupando 

uma dimensão mais ou menos extensa e aproximando-se da ideia de mata. Aqui a árvore é 

o elemento central e pode ser admirada no contraste com a clareira. (Cabral & Telles, 1999) 

No século XIX ordenou-se o espaço exterior da casa, alterando a disposição do 

jardim da parte da frente da casa e o pomar/ horta ficaram na parte de trás. Mas muitas das 

caraterísticas permanecem desde o século XV. (Castel-Branco, 2002) No final deste século 

idealiza-se a noção de rua arborizada com duas alamedas de árvores. As ruas passaram a 

ser pavimentadas de macadame com ou sem calçada, mas as árvores cresciam nos 

passeios em terra. (Cabral & Telles, 1999) 

Nos inícios do século XX começaram a surgir influências francesas no jardim e 

parque paisagista português, como se pode verificar nas quintas de Sintra. As restantes 

quintas mantêm-se com as caraterísticas do século XVIII. Nesta época constata-se que o 

jardim está em decadência desde 1870, acompanhando o declínio da arquitetura. Com tudo 

isto, cria-se como nova profissão a arquitetura paisagista e com ela inicia-se uma nova fase 

do jardim. (Cabral, 1993) 

Segundo Cabra e Telles (1999), as principais árvores caraterísticas dos jardins 

portugueses são Amoreira-Branca, Amoreira-Preta, Bela-Sombra, Cedro-do-Atlas, Cedro-

do-Líbano, Jacarandá, Tulipeira-da-Virgínia, Olaia, Palmeira, Palmeira-das-Canárias, 

Tamareira, Pimenteira-bastarda, Salgueiro-Chorão, Tília-prateada, Tília-das-folhas-grandes 

e a Tília-de-folhas-pequenas. 
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REFLEXÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DOS JARDINS 

 

 Neste capítulo é feita uma abordagem à evolução dos jardins. Pretende-se refletir 

sobre a evolução dos jardins para que no final consiga-se interligar todos os assuntos 

abordados dando origem a um modelo conceptual e consequentemente uma proposta 

projetual. 

 A evolução dos jardins andou sempre ligada à história da Humanidade. A natureza 

sempre possuiu tal grandeza na diversidade de espécies, podendo ainda hoje se verificar 

nos vastos matos e florestas. O Homem precisou de evoluir assim como a sua necessidade 

de cultivar plantas para fins medicinais como culinários.  

Ao longo da história dos jardins a vegetação é utilizada desde cedo. Segunda a bíblia 

já o Jardim do Paraíso possuía pomares e plantas que se desenvolviam sem água. Para o 

Homem subsistir precisou de criar hortas para cultivar plantas medicinais e ervas culinárias 

e este projeto passa também por esse processo, tornando um espaço de autossubsistência 

para os proprietários. Já no tempo dos assírios a irrigação das culturas era importante, o 

que atualmente não é exceção pois a água é um dos elementos mais importantes do jardim 

e para isso é necessário um plano de rega primária e secundária. Tal como os jardins 

persas, a área de intervenção será tratada como um autêntico “bosque murado” e com 

várias funções de recreio e estadia. Os jardins plantados sobre os zigurats influenciam hoje 

em dia na implementação cada vez mais frequente de coberturas ajardinadas, enriquecendo 

o caráter da habitação. Os jardins egípcios eram utilitários mas também para produção, com 

cercas vivas, canteiros e cercados por muros altos, sendo uma das ideias gerais para o 

espaço. Tal como o estilo grego e egípcio, pretende-se utilizar plantas floríferas e 

perfumadas, com caráter ornamental e intimista, onde a natureza é trazida para dentro do 

jardim. Nos jardins gregos o jardim deveria ser belo e simples e adaptado à topografia 

acidentada da região e ao tipo de clima. Neste projeto ter-se-á em atenção aos evidenciais 

socalcos e ao clima mediterrâneo. Nestes jardins o “genius loci” está presente, assim como 

se pretende nesta área de intervenção. Os jardins da China eram cercados, propício à 

contemplação e adornados com plantas nativas, um bom exemplo para aplicar em algumas 

zonas da área de intervenção. A incorporação da habitação na natureza que os jardins 

orientais fazem, é pretendido também neste projeto. Os jardins islâmicos eram lugares 

secretos “giardini segreti”, delimitados por muros altos e muitas vezes em patamares, uma 

ideia útil para o desenvolvimento do projeto. O jardim em estilo clássico procurava as 

melhores vistas panorâmicas, nada melhor que tirar partido das vistas para a serra do Alvão 

do local em estudo. O aparecimento dos jardins botânicos no século XVI com plantas 

nativas e exóticas ganharam grande importância e trouxeram grande conhecimento 
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ambiental, uma das razões para a proposta projetual ter também essa vertente de 

conhecimento e por possuir um vasto leque de plantas. O estilo barroco traz consigo os 

canteiros de flores multicoloridas, as plantas medicinais, as hortas, os parterres compostos 

por buxo e diferentes flores, que num vasto espaço da área de intervenção se poderá 

implementar. O estilo inglês surge num estilo mais naturalista, com uma variedade de 

plantas onde a paisagem rural e a natureza são introduzidas no jardim. As “perenial mixed 

border” ajudarão também na criação de bordaduras ao longo da área com diferentes 

espécies, complementando-se ao estilo contemporâneo com as linhas orgânicas e o uso de 

vegetação autóctone. Os jardins cottage com as suas misturas de plantas colmatarão alguns 

dos patamares com a horta e canteiros floridos. 

Em suma pretende-se implementar áreas variadas, diferentes estilos e diversidade 

de plantas.  
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A VEGETAÇÃO COMO MATERIAL CONSTRUTIVO 

 

Um dos materiais fundamentais e por excelência na composição dos jardins são as 

plantas, podendo estas ser utilizadas de diversas formas devido ao ser porte, textura e cor. 

A vegetação é uma matéria viva difícil de compreender, mas se for bem estudada consegue-

se criar dinamismo, perspetivas e planos no espaço em que se inserem, criando efeitos de 

luz e sombra e de cor viva. (Cabral, 1993) Estes efeitos podem traduzir-se em várias formas 

de disposição. Um exemplo disso é o facto de as árvores poderem ser usadas isoladas, em 

maciço, em cortina ou em alameda. Por outro lado, os arbustos podem ser empregados em 

sebe com crescimento livre ou podada, maciço ou isolados. (Chambel, 2012) 

A vegetação ajuda a definir espaços dentro das paisagens como por exemplo a série 

de vegetação clareira, orla e mata. Um projeto de plantação está especificamente destinado 

aos arquitetos paisagistas. Muitas vezes as plantas são empregadas nos espaços como 

elementos estruturais, tendo em consideração secundária as caraterísticas ornamentais de 

cada uma. Pode-se combinar as plantas de infindáveis maneiras nos planos de solo, parede 

ou aéreos. As árvores e os arbustos ajudam nos planos verticais, enquanto que as 

herbáceas, gramíneas e os bolbos contribuem nos planos mais térreos, oferecendo uma 

grande diversidade na permeabilidade e forma do espaço. 

A vegetação tem um papel ecológico e ambiental, formando habitats para animais e 

pessoas, contribuindo assim para a biodiversidade, principalmente nas áreas urbanas. 

Purificam o ar, ajudam no conforto bioclimático, melhoram a saúde humana e fornecem 

várias matérias-primas. As clareiras e a limpeza das florestas proporcionam paisagens 

contrastantes com luz e sombra, passando de um espaço aberto para um espaço 

enclausurado, criando um “espaço de escultura” fora de um aglomerado de árvores. Estas 

áreas têm formas espaciais diversas, podendo ser naturais ou até formais, intimistas ou 

grandes. As florestas encontram-se ocultas sob as densas copas das árvores, agregando o 

vazio e o aglomerado, originando áreas estruturantes e complexas. Na área florestal, muitas 

vezes as pessoas vivenciam sentimentos como o medo, o prazer, a ameaça e a saudade. 

As “florestas formalizadas” nas áreas urbanas contam com a disposição geométrica das 

árvores e desempenham um papel fundamental nos microclimas, principalmente em climas 

quentes. As grandes áreas de relvado abertas, pontuadas com árvores individuais ou em 

grupo são chamadas de “parkland” e permanecem na paisagem infindavelmente. Têm 

semelhanças com a paisagem da savana. Trata-se de um ambiente ecológico, natural, de 

caminhada e com bastante impacto visual. As sebes são bastante densas, podendo ser 

podadas e manuseadas de diversas formas e feitios, consoante o contexto e o design. 

Podem-se assemelhar a paredes mas verdes, vivas e com bastante durabilidade. 
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Estabelece limites nas propriedades e nos usos do solo em ambientes urbanos ou 

domésticos, ocupando relativamente pouco espaço. Em climas amenos, consegue-se 

formar sebes de gramíneas e herbáceas, com várias texturas, perfumes e movimento. Estas 

sebes são pouco densas e baixas, ao contrário das primeiras. (Dee, 2001) As sebes 

protegem dos ventos, fornecem privacidade e segurança, protegem dos ruídos, organizam 

esteticamente um espaço e contribuem para uma maior biodiversidade. (Chambel, 2012) A 

vegetação é muitas vezes utilizada como cobertura de solo e pode ocorrer naturalmente na 

paisagem. Quando se projeta um espaço destes tem de se ter em atenção o contexto, a 

função visual e o uso. A cobertura do solo pode uniformizar um espaço com espécies como 

musgo, relvado ou prado. Andar sobre estes pisos transmite às pessoas uma sensação de 

prazer. A utilização de vegetação “no teto” cria um ambiente distinto do espaço envolvente, 

o que atrai as pessoas a permanecer nele principalmente quando o clima é luminoso e 

quente. Proporciona uma experiência memorável, prazerosa e distinta com o olhar entre as 

folhas e os ramos das plantas empregues. Erigem-se principalmente pérgulas e latadas com 

diferentes trepadeiras. 

A marcar os percursos, a vegetação pode apresentar-se no solo mas também na 

vertical e no meio aéreo. A sua presença incentiva-nos a caminhar e a despertar todos os 

nossos sentidos, cheirando as plantas, tocando nas folhas, sentindo a agradável transição 

entre a luz solar e a sombra e a apreciar as cores das plantas. Exerce um papel 

fundamental a nível estrutural e espacial, desenvolvendo caminhos, destacando a direção e 

desmembrando ou integrando caminhos e espaços envolventes. Também funciona como 

um ponto de marcação, sequência e ritmo nos caminhos e com um importante papel 

ambiental e ecológico nos corredores verdes e ecológicos. Estes percursos podem ser 

considerados avenidas, caminhos de floresta, túneis verdes, caminhos cercados com sebes 

e como caminhos revestidos e tapetizantes como o caso dos prados e das coberturas do 

solo. A avenida é uma construção duradoura na paisagem e pode desempenhar várias 

funções como ensombrar, guiar, salientar os eixos, criar limites entre a estrada e as 

construções, diferenciar a escala humana da escala notável dos edifícios e proporcionar 

ecossistemas. Os caminhos na floresta são dinâmicos e silenciosos, podem ser escuros e 

sombrios ou manchados de luz e com figuras desenhadas pelas árvores, propiciando 

experiências únicas. Podem também estar associados a clareiras, formando redes de 

caminhos labirínticos. Os túneis verdes, tal como o nome indica, são muito verdes e 

distintos, isolados por folhas e ramos, proporcionando experiências únicas e que contrastam 

a luz e a sombra e o calor e o frio. Os caminhos cercados por sebes podem estar rodeados 

por um ou em ambos os lados, estimulando o desejo de abrigo, segredo e aroma. As sebes 

ajudam a guiar os caminhos, podendo ser por vezes sinuoso, dando a sensação de mistério 
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e isolação. Os caminhos tapetizantes são um pouco vulneráveis em locais públicos e 

recreativos com muito uso, tem de se ter sempre em atenção se o clima é favorável ao seu 

desenvolvimento e se há recursos para a sua manutenção. Em substituição pode-se 

implementar pastagens com diferentes regimes de corte. 

 Forma-se também bordaduras com a vegetação, de modo a suavizar as esquinas. 

As caraterísticas visuais das folhas e das plantas ajudam na estética da bordadura, 

especialmente nas de interligação e transição, tendo maior impacto quando estão em 

contraste com estruturas construídas. Um dos exemplos deste tipo de “bordaduras 

colonizadoras” são os ecótonos (transição entre duas áreas). Os ecótonos florestais 

oferecem vários habitats para a fauna e a flora, sendo um lugar riquíssimo a nível visual e 

paisagístico. Deve-se incorporar plantas que tolerem a sombra e a competitividade. Estas 

bordaduras vão desde a copa das árvores altas até aos prados baixos. As avenidas com 

caminhos e bordaduras podem servir de lugar para sentar, comer, estacionar, visualizar todo 

o espaço e todo o movimento ao seu redor. A copa das árvores demarca o espaço e ajuda a 

que as pessoas fujam do clima quente e solarengo. Já nos climas temperados pode ser um 

espaço sombrio e húmido. A bordadura também se consegue com sebes ou com plantas 

arbustivas, fazendo bordaduras recuadas, permitindo às pessoas que se sentem, se sintam 

protegidos e que sintam o perfume, cor e textura destas plantas. As bordaduras de prado 

em crescimento livre delimitam espaços e fazem um contraponto visual dinâmico com a 

textura e mudança sazonal em zonas simples ou pavimentadas. 

A vegetação é muitas vezes utilizada para destacar elementos. Em espaços abertos tornam-

se o ponto central, com uma ou várias árvores agrupadas, proporcionando o contraste entre 

o plano vertical e o horizontal. As clareiras contrapõem-se com a densidade das florestas, 

destacando-se e os elementos estruturais contrapõem-se com os aglomerados de plantas. 

As árvores podem destacar-se individualmente em pontos finais dos caminhos ou 

pontualmente em zonas abertas. Estas árvores são escolhidas consoante as suas 

qualidades estéticas, visuais e pela sua grandiosidade, o que ajuda a atrair o foco das 

pessoas. As árvores urbanas e as ancestrais têm um grande impacto nas paisagens rurais, 

o que as torna árvores focais. Em espaços amplos, plantam-se grupos de árvores da 

mesma espécie para estas se salientarem na paisagem, dramatizando e acentuando o 

desnível dos locais. Em lugares onde o clima é quente, estas são um oásis de sombra. A 

topiária também contribui para o destaque da vegetação, com formas escultóricas, sólidas e 

estáticas que contrastam com a cor e a textura de outras espécies envolvidas. Muitas 

formas topiárias foram aplicadas nos parterres franceses e italianos ao longo da história da 

arte dos jardins. 



34 

 As árvores, arbustos e herbáceas podem ser plantadas para moldar e formar 

limites, desempenhando papéis fundamentais nas entradas como estruturas simétricas ou 

como coberturas, estimulando o poder sensorial das pessoas, transmitindo calma e 

sossego. A vegetação pode ser utilizada de forma simples como limite em espaços 

pequenos para contrastar com os grandes espaços ou com as passagens adjacentes, 

criando uma área de transição distinta. As plantas são constantemente cultivadas e forçadas 

a formar arcos ou sobre pérgulas. Transitar de baixo ou entre a vegetação dá-nos um 

contato sensorial imediato com a vegetação. Estes “portões verdes” demarcam a transição 

entre um jardim ou parque e outro espaço. A copa das árvores ou outro tipo de vegetação 

pode ser forçada a cobrir pérgulas para que desenvolvam quadros ou janelas para 

enquadrar vistas e paisagens particulares. Também é usual construir escadas e plataformas 

dentro ou entre árvores, estando sempre limitadas pela necessidade de proteger o 

crescimento saudável de toda a planta. Esta estruturação dá às pessoas a vantagem de 

interagir com toda a árvore, desde as folhas, tronco e ramos. (Dee, 2001) 

 Atualmente, o conceito de cobertura ajardinada (ou cobertura verde) começou a 

ser desenvolvido, mas já na antiguidade se falava de vegetação suspensa nas edificações 

como terraços com jardins decorativos nos Jardins Suspensos da Babilónia. Segundo a 

Associação Nacional de Coberturas Verdes, a noção de cobertura ajardinada é “todo o tipo 

de instalação de vegetação sobre uma estrutura construída, independentemente do tipo de 

construção ou do tipo de vegetação. Apenas se excluem as paredes verdes construídas 

com trepadeiras ou sistemas de jardins verticais. Tipicamente são executadas recorrendo a 

um sistema com diversos materiais dispostos em camadas, que devem assegurar o bom 

desenvolvimento da vegetação, respeitando e promovendo a integridade física da estrutura 

construída.” Estas dão relevância ao edificado, promovem a biodiversidade, melhoram o 

microclima, aumentam a retenção de água da chuva, proporcionam melhor qualidade do ar 

com a produção de oxigénio, diminuem o ruído, reduzem os custos energéticos devido ao 

isolamento térmico e os custos de manutenção dos edifícios, não ocupam espaço nas 

cidades e, com tudo isto, pode-se plantar alimentos comestíveis para abastecimento da 

população. (ANCV, sem data) 

 A vegetação transmite-nos várias sensações, seja o toque nas gramíneas, o cheiro 

das aromáticas, a cor que nos anima a visão, o som do vento que balança as folhas, o sabor 

dos frutos e o próprio conforto bioclimático e a dinâmica sazonal que nos faz sentir o lugar. 

A textura das plantas, seja das folhas ou do tronco, faz com que as pessoas lhes toquem e 

se sintam atraídas por elas. Os arquitetos paisagistas devem escolher e criar combinações 

de todo o tipo de plantas espinhosas, cerosas, suculentas ou plumosas. Todos os aromas 

das plantas têm o seu encanto e variam entre doce, ácido, frutado e perfumado. As pessoas 
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apalpam as plantas à espera que estas possuam um cheiro mais intenso. As plantas 

beneficiam das suas qualidades visuais específicas, pela sua forma de crescimento e pelas 

suas flores esbeltas, trazendo ao jardim um visual dinâmico, diversificado, versátil e 

complexo. O vento e a chuva fazem com que as plantas se movimentem, criando uma 

infindável variação de sons. A fauna também ajuda nesta captação de diferentes sons. Os 

alimentos produzidos pela natureza captam a atenção dos utilizadores do jardim e deveriam 

ser utilizadas mais plantas frutíferas no espaço público. O conforto bioclimático e a dinâmica 

sazonal são fatores que se têm de ter em consideração porque criam um grande detalhe na 

vegetação. As plantas estão constantemente a mudar a sua textura, forma e o seu hábito ao 

longo dos tempos e de acordo com as estações. (Dee, 2001) 

 A vegetação traz benefícios às caraterísticas físicas da atmosfera uma vez que 

esta é termorreguladora da temperatura do ar, aumenta a quantidade de humidade do ar, 

contribui para o microclima onde está inserida, filtra e absorve as poeiras suspensas na 

atmosfera, contribui com sombra no Verão, ajuda no equilíbrio dos valores da temperatura 

do ar e do solo e contribui para o conforto bioclimático. Para além destes parâmetros físicos, 

as plantas são elementos da composição, pontuam o espaço com cor, textura, movimento, 

perfume, o que permite às pessoas recuperar o espírito depois de um dia cansativo. 

(Magalhães, 2001) 

Quando se estuda a vegetação primeiramente deve-se saber algumas noções 

básicas das plantas como a nomenclatura que as diferencia e os tipos de planta. 

Para simplificar foram criados sistemas de classificação das plantas, atribuindo 

nomes científicos em latim e itálico ou sublinhado. Conforme critérios botânicos, o nome 

comum varia consoante o país e a região, não sendo uma informação fidedigna. O nome 

científico diz-nos o género e a espécie, por exemplo: 

 

Alecrim (nome vulgar) – Rosmarinus officinalis (nome científico) 

 

  

                  Género       Espécie 

 

Quanto ao tipo de planta, estas podem ser classificadas como árvores, arbustos, 

herbáceas, suculentas, fetos, bulbosas, trepadeiras e palmeiras (neste caso não vai ser 

utilizada). 

As caraterísticas das plantas podem ser divididas em forma e cor, dimensão, taxa de 

crescimento, propagação e preferências das plantas. (Chambel, 2012) 
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A forma das plantas influencia a aparência estética e a funcionalidade da mesma e 

pode ser alterada se incorporada em diversas situações como a disponibilidade de água, a 

exposição solar, os ventos dominantes e a poda intensiva. Já a cor é um dos fatores mais 

importantes da composição de um jardim, influenciando o gosto de cada pessoa. A cor pode 

ser detetada nas flores, folhas, frutos e ramos. Esta varia muitas vezes consoante as 

estações do ano, alterando assim a atmosfera do jardim. As cores amarelas, encarnadas e 

laranjas transmitem sensações de alegria, euforia e conforto, já os tons como o branco e 

azul irradiam tranquilidade e serenidade. A perceção da dimensão das plantas enquanto 

adultas também é importante para saber se a planta quando crescer se vai adequar ao lugar 

escolhido. As plantas crescem até uma determinada altura, tendo de se ter em conta a sua 

taxa de crescimento, definindo assim se é lento ou rápido. Precisamente, a construção de 

uma sebe deve-se optar por plantas com crescimento rápido. As plantas propagam-se por 

semente, estaquilha ou divisão (não é relevante para este projeto). 

As preferências das plantas passam pela temperatura, necessidade hídrica, 

humidade do ar, exposição solar e tipo de solo. Algumas plantas progridem melhor em 

temperaturas altas e outras desenvolvem melhor em temperaturas baixas. Grande parte 

delas consegue adaptar-se ao meio ambiente em que são inseridas. Todas as plantas 

necessitam de água para subsistir mas a quantidade varia com as suas particularidades. A 

água é fundamental na fotossíntese e evita que as plantas entrem em stresse hídrico e 

desvitalizem. Na generalidade, bastante água guarnecida perde-se por evapotranspiração, 

agravando com temperaturas altas e com o vento. Em Portugal, plantas provenientes dos 

climas tropicais ou equatoriais necessitam de muita humidade na atmosfera, ou seja, 

precisam de ficar no interior das habitações. Maioritariamente, as plantas preferem sol pleno 

mas deve-se ter em atenção o resto da vegetação e as suas necessidades, estudando a 

exposição solar do local onde vão ser plantadas. O solo abrange os nutrientes (matéria 

orgânica, húmus e minerais) e a água necessária para que as plantas desenvolvam. A 

grande maioria prefere solos ricos e bem drenados. (Chambel, 2012) 

A vegetação é o material essencial da construção da paisagem, possui uma grande 

diversidade de caraterísticas e todas são igualmente importantes, devendo ser todas 

tomadas em consideração quando se apresenta um projeto. (Magalhães, 2001) 

  



37 

CASOS DE ESTUDO 

Piet Oudolf 

 

Nasceu a 27 de Outubro de 1944 em Haarlem, Holanda. A família era proprietária de 

um restaurante que ficava perto do Thijsse’s Hof, um pequeno parque de plantas selvagens 

para onde ele gostava de ir em criança. Aos 20 anos plantou buxos e mantinha-os podados 

para depois os vender a designers de jardins. O interesse por jardins começou aos 25 anos 

quando decidiu não continuar o negócio da família. Morava sozinho e a primeira coisa que 

plantou foram Bambus. Começou a estudar “landscape constrution” que lhe deu as 

qualificações necessárias para criar uma empresa de construção de jardins. No início 

trabalhava sozinho mas apressadamente contratou mais pessoas porque queria concentrar-

se só nas plantas. Rapidamente entendeu que precisava de mais espaço e mudou-se para a 

aldeia rural de Hummelo em 1982 com a família. A mulher deu um apoio essencial na sua 

vida profissional e o ajuda na parte comunicativa do seu trabalho. O Piet gosta do facto do 

seu trabalho provocar emoções às pessoas e esta é a razão pela qual ele prefere espaços 

públicos em vez de jardins privados. Tornou-se o jardineiro holandês e paisagista na 

vanguarda do “Novo movimento perene” (New Perennial movement) (Oudolf & Kingsbury, 

2015) 

O processo criativo de juntar plantas para decoração ou mesmo questões funcionais 

foi subestimado desde sempre. Piet faz parte deste novo movimento no projeto de plantação 

que tem considerações ecológicas como base. Este movimento não é rigidamente definido, 

permanece aberto, fluido e acolhedor, enfatiza a importância de um profundo conhecimento 

e apreciação da diversidade de plantas. É considerado o líder de um movimento ecológico 

de plantação. A ecologia é um aspeto importante para o trabalho dele mas não é o mais 

importante. O auge desta forma de arte aconteceu no início do séc. XX na Alemanha, com o 

número de profissionais amadores a aumentar. Estes desenvolveram novos estilos de 

plantação, revoltando-se contra o facto de existir uma norma que deviam sempre seguir e do 

facto de não haver mudanças. A partir de 1960 muitos praticantes sentiram o desejo de criar 

paisagens num estilo mais romântico e principalmente mais natural. Esta nova forma de 

plantar foi titulada inicialmente por “Dutch Wave” mas foi considerada muito controversa, 

também foi usado o título “New Perennial Style” e mais recentemente como “New German 

Style”. Cada uma destas 3 distinções tem as suas próprias caraterísticas mas todas têm os 

mesmos três ideais, uma estética naturalista, sustentabilidade e criar um espaço para a 

biodiversidade. Onde havia melhores e maiores viveiros era na Inglaterra, até 1970 eram 

desconhecidas as plantas perenes e o seu uso, mas a partir destes viveiros ingleses 

atingiram o auge.  
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Nos anos 70, Piet viajou muito para a Alemanha para se encontrar com um viveirista 

distinguido Ernst Pagels, trazendo muitas plantas do seu viveiro que se tornaram o foco dos 

seus jardins, plantas como Achillea ‘Walther Funcke’, Astilbe chinensis var. taquetii 

‘Purpurlanze’, Phlomis tuberosa ‘Amazone’, Salvia nemorosa ‘Amethyst’, Salvia nemorosa 

‘Blauhugel’, Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’, Salvia nemorosa ‘Rügen’, Salvia nemorosa 

‘Tänzerin’, Salvia nemorosa ‘Wesuwe’, Veronicastrum virginicum ‘Lavendelturm’ e 

Veronicastrum virginicum ‘Diana’. 

Nos finais dos anos 80, a fase de pesquisa e desenvolvimento de Piet estava 

completa. No entanto teria ainda um longo caminho a percorrer até os seus jardins com 

perenes serem considerados um novo design de jardins. A sua reputação e a da mulher 

crescia cada dia mais, bem como os seus contactos e amizades a nível internacional. 

Nos anos 90, Oudolf visitou a Eslovénia de onde trouxe variedades azuis e cor-de-

rosa de Salvia pratensis. 

A jardinagem e o trabalho com a paisagem pode ser um trabalho solitário mas há 

também o forte desejo de viajar. Muitas das viagens intimamente associadas à inspiração. 

Piet Oudolf afirma que não gosta de se repetir, que está sempre a experimentar, a avançar, 

a testar novas combinações, novas formas de distribuir as plantas e diferentes pontos de 

vista. Quando faz um plano de um lugar tem em quanta as condições do local, a paisagem 

envolvente, quer seja um jardim privado ou público. As suas novas técnicas tendem a ser 

cumulativas, ou seja, não abandona uma forma em particular de juntar as plantas mas no 

mesmo projeto tenta usar várias técnicas. Trabalha de uma forma visual e intuitiva, o que 

torna muito difícil definir a sua metodologia, e tem muito poucas maneiras de trabalhar 

fixadas, ficando difícil para quem quer aprender com ele, mesmo visualmente parecer fácil. 

Ele viu um potencial enorme nas gramíneas e nas perenes, mas ficou frustrado por não 

poder comprá-las nos viveiros porque não vendiam em grandes quantidades.  

O Piet sempre trabalhou com uma grande variedade de perenes, tendo-as como um 

foco, usando apenas árvores e arbustos como sebes. Começou a adicionar bolbos aos seus 

projetos como Crocus sp., Leucojum sp. e Anemone sp. Adicionou também bolbos com 

estado de dormência no verão e que floresciam na primavera como Mertensia virginica e 

Trillium sp. Às vezes utiliza Agapanthus, Crocosmia e Libertia se as condições climáticas o 

permitirem. A variedade de plantas do Piet são maioritariamente híbridos e ao longo do 

tempo pouco ou nada modificou. A partir de 1990 começou a usar cada vez mais as 

gramíneas como as Schizachyrium scoparium, descobrindo o valor das gramíneas num 

viveiro na Alemanha, mas foi o seu amigo Ernst Pagels que lhe transmitir o gosto por estas 

maravilhosas plantas. 
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Em 1995 Piet estreou-se a trabalhar fora da Holanda, mais precisamente na Suécia, 

onde teve de desenhar um espaço público mas não tinha disponíveis plantas necessárias e 

como tal foi buscá-las ao jardim de Hummelo. Cometeu erros com algumas plantas de vida 

curta como é o caso da Eupatorium e a Filipendula que floresceram juntas devido à época 

curta de crescimento, mas foi um bonito erro porque elas ficavam bem e dava um visual 

fresco. Outro erro foi com a Persicaria que tem raízes superficiais que podem congelar. 

Também houve problemas com as variedades de Anemone x hybrida que não eram 

suficientemente tolerantes ao frio. O maior sucesso foi sem dúvida o “rio de Salvias” com 

várias tonalidades sendo a favorita do público. (Oudolf & Kingsbury, 2015) 

A partir de 2000 em diante, começou a utilizar um estilo de plantação em bloco e 

disperso, no entanto, no início deste período, ele tinha iniciado uma experiência com uma 

abordagem qualitativamente diferente: criar junções de plantas em que várias variedades 

eram misturadas de forma a criar um resultado mais naturalista e complexo, mas tendo a 

oportunidade de demostrar um interesse sazonal. Piet direcionou-se para esta abordagem 

pois aumentava as possibilidades de criar combinações mais atrativas e funcionais, 

querendo uma forma mais naturalista. Um bom exemplo destas combinações é a junção de 

Molinia caerulea com Calamintha nepeta ssp. nepeta, enquanto que a primeira cresce muito 

em altura e deixa espaços entre os seus aglomerados, a segunda completa esses espaços, 

complementando-se. Utilizar estes grupos dispersos de plantas tinham como funções a 

quebra de monotonia dos padrões por a sua distribuição ser quase aleatório, a ligação de 

um bloco de plantas a outro podendo criar uma sensação de unidade através de um todo, 

conseguir dar ênfase visual a uma área específica, oferecer um ponto focal inesperado num 

meio de uma matriz de plantação, oferecer um contraste, uma explosão de cor, ou uma 

estrutura distinta que é notada durante a floração ou pouco tempo depois, utilizar numa 

altura do ano em que a plantação em que se inserem está em dormência e dar uma longa 

temporada de interesse estrutural. Os jardins de Piet Oudolf despertam os sentidos e 

estimulam a emoção com uma abordagem à jardinagem que enfatiza a forma, a textura, a 

luz, o movimento e a cor. (Oudolf & Kingsbury, 1999) Em 2004, Piet Oudolf estreou-se na 

América com o jardim Lurie, que o introduziu à flora da pradaria americana. A partir desse 

ponto começou a aparecer um maior número de plantas americanas nos seus planos de 

plantação. O seu design era único, com confiança e longevidade das suas espécies, 

atenção à estrutura da planta e arranjo do espaço (parte mais difícil de ser explicada). 

Utilizava blocos porque era logo imediatamente percetível aos visitantes e porque era fácil 

de fazer o design. Os blocos criavam uma espécie de isolamento e fazia com que as 

pessoas focassem em cada bloco, um de cada vez. Todos os blocos continham as mesmas 

variedades de espécies, fazendo com que a perceção fosse uniforme. (figura 21) 
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O seu conceito de quebrar as plantações transformando-as em camadas facilita a 

definição do processo. As camadas são desenvolvidas individualmente, de modo a serem 

vistas tanto juntas como separadas. A plantação em matriz tornou-se uma assinatura do 

estilo do Piet, estando este conceito relacionado à ideia da existência de um material 

dominante a partir do qual os outros elementos aparecem. Em paisagens naturalizadas as 

comunidades de plantas consistem normalmente de um grupo dominante de espécies e de 

um grande número de elementos minoritários. A plantação em matriz visa a reproduzir este 

efeito para razões estéticas e práticas. 

A experiencia do Piet como viveirista e o seu foco contínuo na longevidade das 

plantas são as chaves para os seus projetos. A sua forma de plantação, que começou com 

geometrias derivadas da arquitetura e se tem desenvolvido incrementalmente e 

gradualmente mais selvagem, está agora a explorar o que parece uma síntese da cultura e 

da natureza. Começou a viagem e a procurar plantas para testar, se gosta-se do efeito 

utilizava-as nos jardins dos clientes. No início começou a procurar plantas na Holanda mas 

havia poucos viveiros que tivessem uma grande oferta. As melhores opções eram Inglaterra 

e Alemanha mas primeiro tinha de arranjar um espaço para que as plantas crescessem. 

Figura 21 – Plano de plantação do Piet Oudolf (Oudolf, sem data) 
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O Piet e a mulher davam nomes às suas plantas quando estas tinham alguma 

variação, por exemplo a Salvia verticillata ‘Purple Rain’ era uma perene misteriosa. Alugou 

um bocado de terreno para cultivar plântulas e modifica-las, criando variedades. Este tipo de 

plantas tiveram tanto sucesso que começou a vendê-las, o que fez com que as plantas 

vendidas a partir do Hummelo fosse em número reduzido. Plantava-as para lhes tirar as 

sementes e ter novas variações até ter a caraterística em particular que pretendia, fez isso 

com a Equinacea e a Atrantia ‘Claret’. (Oudolf & Kingsbury, 2015) 

As perenes mais importantes e mais utilizadas pelo Piet Oudolf são os Acanthus, 

Achillea, Aconitum, Agastache, Amsonia, Anemone, Angelica, Anthriscus, Aralia, Artemisia, 

Aster, Astilbe, Astilboides, Astrantia, Baptisia, Calamintha, Campanula, Centaurea, 

Centranthus, Chaerophyllum, Cimicifuga, Clemantis, Coreopsis, Crambe, Digitalis, 

Echinacea, Epilobium, Eryngium, Eupatorium, Euphorbia, Filipendula, Foeniculum, Galega, 

Gaura, Geranium, Geum, Gillenia, Gypsophila, Helenium, Helianthus, Helleborus, 

Hemerocallis, Heuchera, Hosta, Iris, Knautia, Lavatera, Leuzea Centauroides, Ligularia, 

Limonium, Lobelia, Lunaria, Lychnis, Lythrum, Macleaya, Monarda, Nepeta, Origanum, 

Penstemon, Perovskia, Persicaria, Peucedanum, Phlomis, Phlox, Potentilla, Rodgersia, 

Rudbeckia, Salvia, Sanguisorba, Saponaria, Scabiosa, Scutellaria, Sedum, Selinum, 

Serratula, Sidalcea, Solidago, Stachys, Teucrium, Thalictrum, Veratrum, Verbascum, 

Verbena, Verbesina, Vernonia, Veronica, Veronicastrum, Viola. As ervas ornamentais 

utilizadas pelo Piet Oudolf são Calamagrostis, Carex, Deschampsia, Hakonechloa, Luzula, 

Miscanthus, Molinia, Panicum, Sesleria, Spodiopogon, Sporobolus e Stipa. (Oudolf & 

Kindsbury, 1999) 

Comprou uma quinta com cerca de 13.000 m2 para que tivesse espaço para as 

plantas crescerem. Restaurou-a mas só tinha dinheiro para sobreviver um ano e ao início 

não tinha nenhum cliente. De noite restaurava a casa e durante o dia construía o viveiro. 

Inicialmente a única fonte de dinheiro era o negócio de flores de corte da esposa. A mulher 

começou a interessar-se pelas espécies e como elas se desenvolviam e rapidamente 

passou a gerir o viveiro. O viveiro rapidamente se tornou venda a retalho e começou a ter 

clientes que vinham de longe de propósito. 

Inicialmente não havia nenhum jardim em torno da habitação quando comprou a 

quinta. O solo era composto por areia-argilosa, era bom e fértil. A área por detrás da casa foi 

limpa e foi construído um viveiro. A areia foi utilizada para assegurar uma boa drenagem. 

Oudolf construiu uma lagoa em formato circular em frente à casa, mas inicialmente não era 

suposto ser uma lagoa mas sim um local para armazenar a água no inverno. No espaço 

atrás do viveiro foram criadas instalações de teste de forma a conseguir propagar as plantas 
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a partir de uma “planta-mãe” (trazidas por ele de Inglaterra) e também plantaram linhas de 

plantas perenes. 

Em 1986, à frente da casa, foram criadas instalações para propagar mais plantas. 

Ele e a sua mulher compraram um terreno adjacente ao jardim onde construíram uma 

estufa. A maior parte da área da frente da casa foi utilizada como zona de ensaio de plantas 

perenes. Para além disso foi plantado um conjunto de teixos para ser usado nos jardins dos 

clientes. O Piet ia retirando as plantas para as usar nos jardins dos clientes e as que 

sobravam no jardim decidiu usá-las como sebes, tornando-se a decoração mais famosa do 

jardim, até às inundações de 2011. 

Em 1993, o jardim da frente do Hummelo foi usado como instalações de teste 

durante 10 anos, havendo alguns pilares de teixo que deram estrutura ao jardim, 

continuando a ser um espaço funcional. Houve inundações que deixaram o jardim submerso 

mais de uma semana, perdendo mais de 80 % das suas plantas. Foi forçado a repensar o 

uso do espaço e decidiu replantar a área como sendo um jardim de exibição e não um 

espaço funcional. A parte da frente do jardim foi preenchida com solo importado. A lagoa 

que já existia foi reconstruída. Toda a área foi reconstruída tendo como ponto fulcral o 

centro, removeu algumas plantas da zona da frente porque precisava de espaço para as 

novas plantas que queria propagar no novo jardim de exibição. (figura 22) 

Figura 22 – Jardim da frente do Hummelo (Oudolf, 2018) 
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Na instalação do meio havia uma mistura de perenes e alguns arbustos, a primeira e 

a terceira instalações tinham Stachys byzantina ‘Big Ears’ com folha prateada e alguns 

aglomerados de Hemerocallis ‘Pardon Me’. Como cobertura de solo plantou Asarum 

europaeum que mais tarde percebeu ser uma decisão pouco acertada e a substituiu por 

Stachys. Cada arbusto tinha a sua forma individual de tratamento, parecendo uma série de 

curvas irregulares. As “plantas-mãe” não eram organizadas de uma forma em particular mas 

eram identificadas claramente com um letreiro em madeira. No canteiro foram plantadas 

Miscanthus sinensis ‘Malepartu’ e Carex muskingumensis. 

Na parte de trás da casa existem dois edifícios feitos de tijolo e madeira escura 

restaurada. (figura 23) Serviam como centros de aquecimento, café e de sala de convívio 

para os visitantes e convidados do jardim. Entre os centros e a casa existem dois canteiros 

quadrados que antigamente tinham algumas perenes, bolbos, ocasionalmente anuais e 

algumas Clematis sp. Nos anos 90 adquiriram uma nova seleção de plantas que ainda hoje 

predominam no jardim, eram principalmente espécies norte-americanas como 

Veronicastrum virginicum, Amsonia Hubrichtii e as mais notáveis eram as gramíneas 

Panicum virgatum e Sporobolus Heterolepi. 

Durante os anos 2000, a parte da frente do jardim começou a mudar. Em 2005, a 

Stachys byzantina e o relvado foram retirados e toda a área foi plantada com perenes. As 

inundações provocaram a deterioração das sebes de teixos, por isso foram removidas. 

Figura 23 – Jardim de trás do Hummelo (Oudolf, 2018) 
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Também houve mudanças na parte do viveiro, deixando de parte o viveiro porque surgiram 

muitos retalhistas que começaram a vender as plantas que ele precisava e o trabalho de 

design começou a ocupar-lhe mais o tempo. Com a importância das “plantas-mãe” a 

diminuir e o Piet Oudolf a necessitar de mais espaço para trabalhar, ele e a esposa 

decidiram transformar parte do viveiro num escritório e numa espécie de sala para os 

convidados. O escritório acabou de ser construído em Abril de 2008 e construíram um jardim 

à sua volta. Dominam os Spodiopogon sibiricus, algumas Calamagrostis acutiflora ‘Karl 

Foerster’ e Rhus typhina. No lado este deste jardim havia Molinia ‘Transparent’ e 

Eupatorium maculatum. Entre o jardim e o escritório evidenciam Stipa offneri. 

Em 2002, o viveiro de Hummelo celebrou o seu vigésimo aniversário. Nesta altura o 

Piet já era bem conhecido e bem estabelecido como designer. Piet nunca escolheu começar 

a contratar funcionários, ele escolheu trabalhar em conjunto com arquitetos paisagistas em 

projetos específicos. Parte do seu sucesso, nos seus projetos públicos de maior dimensão 

vem da sua prontidão para trabalhar como parte de uma equipa, pois ele teve de aprender a 

depender dos outros a partir de 2000 quando as suas comissões começaram a ser 

demasiado complexas. Mais que nunca, isto é de facto a forma como todos os 

intervenientes devem trabalhar. 

No Outono de 2010, Piet e Anja 

decidiram fechar o viveiro do Hummelo 

(figura 24) devido a este se tornar cada 

vez menos necessário de acordo com o 

sucesso de Piet que levou a que o maior 

número de viveiros produzissem plantas 

para ele, logo não era necessário ele 

desenvolver plantas para ele próprio. Na 

área onde existia o viveiro, Piet quis criar 

algo de baixa manutenção e com aspeto 

mais selvagem do que qualquer coisa 

que ele já tivesse feito antes. Era tão aleatório ao ponto de sair completamente fora do 

design. O prado perene do Piet é um triunfo e uma afirmação de que é de fato possível a 

junção de perenes e gramíneas sem que estas últimas dominem. (Oudolf & Kingsbury, 

2015) 

Os seus projetos mais célebres passam por vários países como Holanda, 

Dinamarca, Suécia, Estados Unidos da América, Irlanda, Reino Unido e Itália, sendo os 

mais conhecidos o High Line em Nova Iorque, Lurie em Chicago e o seu mais famoso jardim 

Oudolf Hummelo. (Oudolf, 2018) 

Figura 24 – Vista aérea do Hummelo (Swart, sem 
data) 
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Nicole de Vésian 

 

Nicole de Vésian (1916-1996) viveu diferentes vidas: mãe jovem durante a segunda 

guerra mundial; artista aclamada internacionalmente, essencialmente em Paris e Nova 

Iorque; aos 70 anos passou a trabalhar só como jardineira em Provence. 

 Em 1951 instalou-se em Auteuil e foi aí que começou a decorar a casa dela quando 

fazia festas e usava materiais fora do normal/inventados recentemente (materiais não com 

aquele propósito) como buquês feitos de alface vermelha coberta/enfeitada com pérolas 

baratas, dado o nome de reciclagem criativa. Em 1960 criou uma agência Nouvelle Vision 

de marketing que aconselhava os clientes das tendências e de novos conceitos de embalar. 

O sucesso foi tanto que ela começou a ser citada no Sunday Times, San Francisco 

Chronicle e no Christiane Science Monitor onde ela foi batizada de “career girl countess”. 

Tornou-se consultora do sindicato da French Velvet e vice-presidente do American Fashion 

Group em Paris. Paralelamente criou coleções de sapatos, roupa, acessórios de jardinagem 

e até interiores de carros. Reformou-se aos 69 para viver em Provence e comprou a sua 

casa La Louve um ano depois, onde passou a trabalhar só como jardineira. Em 1986 perdeu 

o marido e decidiu viver definitivamente no Sul de França.  

Quando ela trabalhava em Paris, começou a plantar num telhado do outro lado do 

escritório um jardim misturando globos de lavanda e buxo. Instalou-se numa casa na praia 

onde ficava quando fazia as viagens entre Paris e Milão e foi aí que começou a podar 

severamente para que as plantas conseguissem sobreviver à seca e à aragem do mar. Para 

além disso, colocou mulch e pedras. Mais tarde falou sobre o seu “washerwomans garden” 

de Loendros (Nerium oleander) e gerânios vermelhos que ela gradualmente substituiu por 

cinzentos e verdes, rejeitando flores brancas. 

Nunca mediu nem nunca desenhou, era sortuda em puder imaginar só na cabeça 

dela o projeto final logo no início. Mas para iniciar o trabalhar ela precisava de sentir a lógica 

do design, o seu equilíbrio e harmonia. Nunca começou a criar a partir de um tema ou de um 

estilo. A abordagem dela nunca era intelectual mas sim física. Procurou em livros e revistas 

para ideias gráficas. Cada design surgiu a partir de uma observação detalhada. Depois 

disto, começa a traçar linhas imaginárias e a partir delas decide qual o rumo a seguir. 

Experimenta formas, volumes, planos, espaços vazios ou já com plantas. Começa a criar os 

jardins inspirada nas caraterísticas próprias do local. Experimentou muitas variações, estava 

constantemente a modificar as árvores e até as pedras. Criava os jardins para serem 

práticos e não só bonitos, pensando na acessibilidade e no máximo aproveitamento do 

espaço. Tentava criar uma harmonia entre o jardim, a casa e as áreas de estadia. Ao fazer 

um jardim, tem em quanta a envolvente. Interligava a nova vida de um jardim com a 
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experiência de gerações passadas. Utilizava espécies autóctones (locais) e misturava 

afloramentos rochosos com construções em pedra e objetos esculpidos. Nos jardins dela 

não havia estátuas mas havia fontes rústicas. Havendo uma constante aliança entre as 

pedras e a vegetação que se ligavam em volta de toda a casa. O tema principal de todos os 

jardins, principalmente os iniciais, era a paisagem de Luberon (aldeia era uma enorme 

escultura feita de pedra, terra e vegetação, ambiente rústico que agradou a Nicole). As 

janelas do jardim eram recortadas de forma a enquadrar uma vista em particular. Fazia 

mosaicos a partir da topiária da vegetação. 

Nicole detestava simetria e não lhe interessava como é que o jardim parecia vista do 

lado exterior. Tinha um desejo de ligar o pequeno e o grande, o perto e o longe e 

desenvolveu uma maneira de organizar a vista com sucessivos planos, ou seja, cada jardim 

tinha um panorama maior que 180 graus. Utilizava a madeira dos pinheiros e dos carvalhos 

que já existia nos jardins e pedras. Podava as árvores que já existiam e movia outras para 

abrir a perspetiva. Tentava harmonizar cores, formas, volumes e texturas e transmite ao 

visitante uma real sensação de prazer. Trabalhou em encostas ingremes construídas por 

gerações passadas, em terraços planos que tinham como suporte muros de pedra. Os 

resultados nos jardins não podem ser designados de topiária porque não é imposta 

nenhuma forma pré-concebida, respeitando o crescimento natural das plantas. A sua 

intenção, ao podar, não é impedir o crescimento delas mas direcionadas e acompanhar o 

crescimento. 

Agrupava várias espécies podadas em globo, formando uma tela tridimensional. A 

maioria das plantas que ela utiliza são espécies que crescem espontaneamente como os 

Juniperus, Laurus nobilus, Viburnum tinus, Myrtus, Arbutus e Buxus. Alguns crescem 

naturalmente em forma arredondada como Rosmarinus officinallis, Lavanda, Santolina e 

Cistus. Outros crescem em forma de espada como a Iris e outros em forma de fonte como 

os cardos, enquanto que o Damasqueiro é podado para ficar em forma de globo. Algumas 

das plantas mudam de estação para estação, os cardos desaparecem no Verão. Não 

procurava usar plantas mais raras mas ficava contente por crescerem facilmente algumas 

variedades exóticas como o Pittosporum. Os Cupressus com o topo quadrado tornaram-se a 

assinatura dela. Não tinha uma Oliveira (Olea europea) mas os filhos ofereceram-lhe uma 

pelo 80º aniversário, adicionando mais tarde outra. 

As árvores utilizadas pela Nicole são Abies pinsapo, Almond sp., Arbutus unedo, 

Celtis australis, Cercis siliquastrum, Cupressus arizonica fastigiata glauca, Cupressus 

sempervirens, Eriobotrya japonica., Langerstroemia indica e Taxus baccata. As trepadeiras 

mais importantes Rosa banksia e Polygonum ambertii. Os arbustos mais utilizadps são Acca 

sellowiana, Atriplex halimus, Buxus sp. (todas as variedades da Europa estão presentes), 
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Eleagnus ebbingei, Euonymus europaeus, Lonicera nitida, Myrtus tarentina, Myrsina 

africana, Pittosporum tobira nana, Pittosporum tenuifolium, Teucrium fruticans, Choisya 

ternata, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia ou media, Cistus x sunset, 

Cistus x purpureus, Yucca aloifolia. Já as plantas com cores acentuadas, fragância, floridas 

utilizadas pela Nicole são Grevillea rosmarinifolia, Rosa sanguinea, Rosa mutabilis, Bergenia 

sp., Centranthus ruber, Chaenomeles sp., Coronilla sp., Hibiscus sp., Philadelphus ou 

Syringa dos seus avós, Erysium sp., Dianthus barbatus, Euphorbia sp. , Geranium perene, 

Helleborus argutifolius, Helleborus niger, Lavandula ‘Grosso’, Lavandula ‘Seguret’, 

Lavandula ‘Jaubert’ , Lavandula vera e Lavandula latifolia. 

Nicole comprou a casa por causa do jardim, mais especificamente pelas pedras 

octogonais que lá existiam. Reconstrói-o e redesenhou a casa como ela queria. No jardim, 

inicialmente como tinha pouco dinheiro, apenas usou plantas que foram afetadas pelos 

incêndios recentes. As plantas que já estavam no jardim foram retiradas para um “hospital” 

que ela própria criou, e quando os terraços foram reconstruídos à maneira que ela queria, 

voltou a colocar exatamente as mesmas plantas nos mesmos sítios. Esta foi a origem do 

seu estilo caraterístico, utilizando coníferas com os topos cortados em quadrado (topiária) 

para encorajar o crescimento lateral. (figura 25)  

Figura 25 – Uma das áreas do La Louve (Jones, sem data) 
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A reciclagem criativa era a sua ideia própria. No La Louve, a casa está para sudeste, 

no centro do jardim. O jardim tem 3.000 m2 de área e fica localizado no início da aldeia, na 

cota mais baixa. Durante muitos séculos havia uma passagem secreta e relativamente 

escondida para os habitantes da cidade. Quando a Nicole reconstruiu o jardim, incorporou 

uma passagem prolongando a estrada e esta tornou-se a entrada principal do jardim. As 

janelas do jardim eram recortadas de forma a enquadrar uma vista em particular. A 

vegetação utilizada no exterior faz uma ligação com a vegetação de alguma das partes do 

interior, fazendo com que o jardim pareça maior do que é na realidade, no entanto, cada 

secção tem o seu próprio equilíbrio e proporções. Manter esta harmonia é difícil devido à 

mudança de ângulos de visão. (figura 26)  

Para que o espaço parece-se maior, colocou pequenos espelhos no coração do 

jardim, num ângulo e altura que o visitante não se via a si próprio. Reconstruiu todos os 

muros de pedra dos terraços. Juntos desses muros eram importante ter valas de drenagem, 

ajudando os muros a não cair, foi por isso que ela os reconstruiu neste jardim. Utilizou 

plantas em flor, arredondadas, em forma de fonte e “clipped”. Utilizou como vegetação 

buxus sempervirens, Laurus nobilus, Viburnum tinus, Pistacia lentiscus e Cupressus 

sempervirens, deixando-os crescer livremente. Este jardim requer uma preocupação 

Figura 26 – O La Louve está aberto à paisagem, tornando-o maior (Tudor, 2017) 
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especial com a poda que começa em Março, pára no Verão e recomeça no Outono. Com a 

variedade de espécies que tinha, havia uma maior sazonalidade, como por exemplo, a 

lavanda na Primavera é verde e no Verão prateada. Todas as plantas que ela usava não 

tinham o propósito de serem bonitas mas sim utilizáveis. O mobiliário de jardim tinha cores 

discretas (azul pálido ou cinzento claro). Gostava de reutilizar materiais rústicos, terraços em 

pedra, escadas, patamares, sistemas de rega e reservas de água. Os amigos diziam que ela 

odiava o vermelho mas ela manteve as Gaillardias. Ela semeou flores de jardim que 

antigamente eram utilizadas com maior frequência como a Borago officinalis, Centranthus 

ruber e a Alcea. No fim da vida dela ficou mais interessada em plantas como a Alcea e a 

Phormium em tons de vermelho escuro. 

Como viajou muito para o Japão, inspirou-se nos jardins japoneses para criar o La 

Louve. Os arbustos cortados, as pedras e as rochas, cuidadosamente enquadrados na 

paisagem demonstram tal influência dos jardins japoneses. As semelhanças entre o La 

Louve e os jardins japoneses são superficiais, em ambos os casos as pedras são 

consideradas um objeto usual e a forma de podar das árvores, tinha como objetivo deixar 

crescer as plantas naturalmente. O efeito em cada um dos jardins (japoneses e La Louve) é 

distinto devido aos diferentes climas. No Japão as “janelas” feitas nos jardins têm o 

propósito de conseguir um único ponto de visto, enquanto que no La Louve, essas “janelas” 

têm diferentes perspetivas. No Japão a jardinagem é uma arte de elite e raramente as 

mulheres têm acesso, já no La Louve ela mistura os trabalhos manuais. 

Para fazer uma continuação do seu trabalho no La Louve, fez o design do jardim dos 

vizinhos. Começaram a ir pessoas visitar o jardim La Louve e que as visitas estavam 

limitadas a pessoas recomendadas por pessoas ligadas à área dos jardins. Reorganizou 

todo o jardim para uma espécie de circuito fechado em que os visitantes iam para as partes 

mais baixas por um lado e saiam por um lado oposto. 

Apareceu-lhe osteoporose aos 80 anos e perdeu o interesse no jardim, começando a 

imaginar o seu jardim numa casa de um piso, sendo mais fácil para ela o visitar. Colocou a 

casa La Louve à venda e no dia em que o filho ia fechar negócio da casa, era o funeral da 

Nicole. (Jones, 2012) 
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Roberto Burle Marx 

 

Nasceu em São Paulo, no Brasil, em 1909. (Montero, 2001) Fez mais de 2000 

projetos de paisagismo. Desde cedo Burle Marx viveu em contato com plantas que cultivava 

no seu jardim, aprendendo aos poucos a preparar canteiros e a cultivar sementes. Aos 19 

anos teve um problema ocular e a sua família obrigou-se a deslocar para a Alemanha à 

procura de tratamento. Esta mudança para a Alemanha ajudou-o a envolver-se nas artes 

vanguardistas e a interessar-se pela vegetação brasileira de um jardim botânico em Berlim. 

Em 1930 volta ao seu país de origem e frequenta a Escola Nacional de Belas Artes no curso 

de pintura e de arquitetura. O seu primeiro trabalho foi 1932 no Alfredo Schwartz House no 

Rio de Janeiro. A visão da natureza do Burle Marx tanto é trágica como complexa. Foi o 

arquiteto paisagista latino-americano mais influente do século XX. Era um botânico amador 

e um horticultor experiente. (Vaccarino et al., 2000) 

Em excursões por todo o Brasil Burle Marx descobriu, junto com a sua equipa, mais 

de 40 plantas tropicais que ainda hoje têm o seu nome. Estas excursões tornaram-se um 

ponto importante no seu processo criativo, pois permitiram que ele observa-se a estrutura e 

a riqueza visual das espécies no seu habitat tropical natural. Rapidamente se envolveu num 

diálogo entre duas tipologias e realidades concetuais, o Jardim e o ambiente natural, 

descreve os jardins como locais para mostrar, conservar e perpetuar a existência de 

espécies nativas ameaçadas e que, por sua vez, o ambiente natural seria uma fonte de 

inspiração, uma referência mais alargada, compreensível e significativo para as pessoas. 

(Vaccarino et al., 2000) Burle aproximava-se da natureza não com a intensão de a dominar 

mas sim de a compreender e admirar. (Montero, 2001) 

O que torna a contribuição de Burle Marx única é o seu nível de osmose entre as 

diversas áreas criativas em que ele se envolvia, como a pintura, escultura, tapeçaria, 

joalharia, entre outras. Os seus processos de incorporação refletem os aspetos essenciais 

da arte e cultura brasileira: a integração e assimilação das diferentes influências e 

elementos culturais, e a aceitação da multiplicidade e diversidade como um requerimento 

para um conceito liberal de modernismo. Burle Marx trouxe a sua própria versão de 

modernismo, criando desenhos que destacava as cores e formas da vegetação tropical 

indígena. (figura 27) Não utilizava apenas plantas nativas mas abstraía as comunidades 

ecológicas a quais pertenciam para criar relações gráficas entre elas. Os seus desenhos 

também vieram com mais liberdade, incorporando as estratégias gráficas dos pintores 

modernos nos seus planos de plantação. As ideias que mais influenciaram os seus seguidos 

e muitos dos arquitetos paisagistas mais preminentes do Brasil podem ser resumidos em 4 

conceitos gerais: uso da vegetação tropical nativa como elemento estrutural do design; a 
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rutura dos padrões simétricos na conceção de espaços abertos; a utilização de pavimentos 

coloridos e a utilização de formas livres nos elementos de água. A sua influência no uso da 

vegetação espalhou-se pelo país, tornando a vegetação tropical nativa fosse utilizada como 

elemento estrutural primário em muitos dos novos parques públicos e privados. A sua 

capacidade de “libertação da tradição”, a sua habilidade para trabalhar com formas 

orgânicas e a sua dedicação para desenhar inspirando-se nas caraterísticas naturais e 

culturais da paisagem que o envolvem, podem servir de inspiração para os arquitetos 

paisagistas. 

Em 1947, Burle viajou pelo Europa e durante a viagem foi influenciado por princípio 

clássico do design de jardins e em especial pelos jardins ingleses do séc. XVIII, ajudando no 

seu projeto da Fazenda Marambaia. Baseou as suas formas e cores em artistas surrealistas 

da época para fazer os seus jardins, mostrando uma clara intenção de contribuir para o 

avant-garde europeu. A cor transmite volumes e texturas específicas às suas paisagens, 

tentando recriar o ambiente natural do Brasil. A intensidade das cores contrastantes 

fragmenta a perspetiva e aumenta a complexidade do espaço. Nessa altura, Burle 

abandonou a interligação entre as formas e as cores contrastantes que usava no início da 

sua carreira. 

A partir de 1950 o seu interesse estava mais focado nas formas lineares, solo plano, 

juntamente com o uso recorrente de outras formas geométricas. Este interesse mostra a sua 

personalidade multifacetada acompanhada pela exploração dos espaços tridimensionais de 

uma forma mais escultural e arquitetónica, muitas vezes utilizado nas paisagens urbanas. A 

manutenção limitaria o uso estratificado e diversificado de plantas. 

Figura 27 – Plano desenhado pelo Roberto Burle Marx (Chan, 2016) 
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Em 1979 participa em inúmeros projetos públicos de grande importância e era 

ativista do movimento ambientalista. Nesta fase também trabalhava ativamente no seu sítio 

como pintor, jardineiro e colecionador de plantas e viajava todos os dias entre o sítio e o seu 

escritório de arquitetura paisagista no Rio de Janeiro. Burle Marx começou também, por 

volta desta altura, a experimentar com a modelação de volumes através de interações entre 

a cor, a forma e a textura. Esta experiência mostrou-se tão importante nas suas tapeçarias 

assim como nas composições de plantas, visto ser necessária a observação diária, de 

perspetivas diferentes e em diferentes exposições de luz para obter a junção que atingiria o 

efeito pretendido. Mais do que uma composição abstrata, esta é uma perspetiva mais 

aproximada. Isto mostra uma observação cuidadosa por parte de um botânico e 

colecionador que reconhece constituições morfológicas particulares desde os nervos e 

texturas das maiores folhas até às transparências das cores claras em contraste com um 

fundo escuro. 

No caso de Burle Marx é quase impossível separar o produto inicial dos seus 

desenhos dos seus processos associativos e construtivos. Os seus atos de colecionar, 

identificar e propagar a flora nativa tornou o selvagem da mata atlântica num jardim de 

experiência íntima para apreciar e valorizar. O significado dos seus trabalhos transcende o 

simples ato de juntar a arte, a história e a botânica, ao criar algo verdadeiramente inovador 

como ato de interpretação através da estética de um valor indefinido, transformando as 

texturas e as cores da floresta em experiências que incitam uma resposta emocional do 

utilizador. Burle entendeu que a forma a proteger algo que se estava a tornar cada vez mais 

importante para si seria necessário que o povo brasileiro agisse de forma a preservar aquilo 

pelo qual tinham começado a desenvolver uma ligação emocional. Sendo assim, uma das 

lições mais importantes de Burle seria não uma forma ou estilo de paisagismo específico, 

mas sim a sua maneira inesquecível de estar no mundo e de ver valor intrínseco nas coisas 

que a sociedade já tinha considerado como desprezível. (Vaccarino et al., 2000) Nas 

pinturas de Van Gogh, Burle comprovou que a intensidade e o contraste das cores podem 

transmitir emoções, os expressionistas revelaram-lhe que a cor tal como a forma podem 

despertar ritmo e movimento, De Cézanne aprendeu a imitar a estrutura geométrica e não a 

desordem aparente, tal como reconstituir a cor já que esta não pode existir sozinha mas sim 

contextualizada com um objeto ou o espaço. Como Picasso e Braque, Burle investigou as 

artes primitivas e inspirou-se como Arp e Kandinsky no corpo humano e na natureza. Tal 

como Miró utilizou variações de símbolos gráficos e experimentou outras escalas e 

materiais. A sua estética aproxima-se da abstração lírica do período pós-guerra. (Montero, 

2001) 
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Os seus jardins não eram apenas elementos estagnados para serem simplesmente 

desenhados, medidos e construídos, tratando-se de processos orgânicos do crescimento 

das plantas ao longo do tempo em conjunto com alterações contínuas por parte do projetista 

e dos envolvidos, inspirando-se nas “mixed-borders” para criar os seus canteiros. (Vaccarino 

et al., 2000) 

Na sua obra aplicou um vocabulário relacionado com as suas experiências de 

cubismo: simultaneidade percetiva, interpenetração volumétrica, transparência, assimetria e 

o uso da colagem. Nos seus jardins verifica-se a noção de espaço-tempo. Utilizava cores 

primárias, multiplicava um vegetal para criar grandes áreas monocromáticas e fragmentava 

juntado vários grupos de plantas de formas análogas tentando destacar o elemento que 

todas elas tinham em comum. Nos seus jardins utilizava e enquadrava catos, as Victoria 

amazónica, mirtilos e agrupava-as tendo em conta a compatibilidade ecológica entre elas. 

Dos jardins portugueses retirou a importância da água, as paredes revestidas com azulejos 

e a calçada à portuguesa. Coloria os planos de plantação dos seus jardins, seguindo uma 

palete própria segundo os tons das folhas ou das flores que representavam, estes desenhos 

técnicos assemelhavam-se aos seus quadros. Burle Marx distinguia a paisagem natural da 

paisagem construída pelo Homem. Os seus jardins estão estritamente desenhados, mas 

aparentam ser naturais. O respeito que tem pela natureza resulta em espaços de aspeto 

espontâneo, selvagem e ao mesmo tempo humanizados. Ele chamava ao estilo dos seus 

jardins “Burlesco-Marxistas”. Interpretava a essencial do lugar, sabia destacar o carater do 

sítio e torná-lo mais expressivo, realçava a própria beleza da paisagem envolvente. Todas 

as paisagens tinham significado para todos os que as observavam. Captava todos os sinais 

subjacentes e organizava-os numa mensagem, tentando despertar alguma sensação, 

conseguia uma contemplação constante entre o jardim e a envolvente. Os seus jardins são 

refinados mas a abundância e a forte vegetação tropical dão-lhe um aspeto violento. Burle 

soube aproveitar as formas naturais da água, nomeadamente rios, nascentes, ribeiros. 

Quando estes faltavam, criava lagos artificiais, piscinas e cascatas. (Montero, 2001) 

Apesar do seu reconhecimento internacional como arquiteto paisagista, muitos dos 

seus jardins estão em risco de desaparecer, devido à falta de documentação em relação aos 

projetos finais, visto Burle Marx refazer muitos dos projetos ao longo da sua carreira sem 

nenhum esquiço, trabalhando diretamente nos locais sem qualquer plano. (Vaccarino et al., 

2000) 

Das plantas nativas que Burle Marx descobriu pode-se identificar algumas Aechmea 

alopecurus, Aechmea burle-marxii, Aechmea correia-araujoi, Aechmea grazielae, Anthurium 

augustinum, Anthurium burle-marxii, Barbacenia burle-marxii, Begonia burle-marxii, 

Billbergia amoena, Burlemarxia pungens, Burlemarxia rodriguesii, Burlemarxia spiralis, 
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Calathea burle-marxii, Calathea fatimae, Cleine spinosa, Ctenanthe burle-marxii, 

Cryptanthus burle-marxii, Distictella reticulata, Dyckia burle-marxii, Dyckia excelsa, Encyclia 

burle-marxii, Heliconia adeliana, Heliconia aemygdiana, Heliconia hirsuta burle-marxii, 

Heliconia marie augustae, Hohenbergia burle-marxii, Hohenbergia lanata, Mandevilla burle-

marxii, Merianthera burle-marxii, Neoglaziana burle-marxii, Neoregelia burle-marxii, 

Neoregelia elmoriana, Orthophytum burle-marxii, Orthophytum lymanianum, Ortophytum 

mello-barretoi, Philodendron burle-marxii, Philodendron grazielae, Philodendron mello-

barretoanum, Philodendron pulchrum, Pitcairnia burle-marxii, Pleurostima burle-marxii, 

Pleurostima fanni, Pleurostima piqueteana, Pontederia burle-marxii, Vellozia burle-marxii, 

Vriesia burle-marxii, Vriesia correiaaraujoi e Xerophyta plicata. (Cavalcanti et al., 2011) 

Em 1949, Burle comprou um terreno, Sítio Santo António da Bica, situado a 60 km do 

Rio de Janeiro com condições que permitissem reproduzir as espécies autóctones e 

acompanhar as suas evoluções, visto estas não estarem em viveiro para comercialização. O 

terreno do Sítio está numa pendente, é rico em vertentes de água e oferece possibilidades 

de sol e sombra e locais secos e húmidos, adaptado para receber plantas com 

necessidades diferentes. Os seus viveiros (continha estufas, mudas e propagadores) 

ocupavam 6000 𝑚2, serviam para receber as plantas que faziam parte da sua coleção e as 

que serviam de matriz para multiplicar as espécies. Burle criou assim um laboratório pioneiro 

que abasteceu os seus jardins e difundiu as espécies. Possuía uma capela dedicada a 

Santo António, a capela foi restaurada por Burle Marx e abriu-a ao público para assistir à 

missa de domingo. Burle Marx construiu uma galeria numa zona de sombra e área 

fronteiriça que fazia parte tanto do jardim como da casa. É nesta galeria onde plantava 

orquídeas, substituindo-as à medida que iam florescendo. Criava os espaços para receber 

determinadas plantas. A transição da casa para a paisagem é feita através de terraços que 

interrompem a inclinação natural do terreno. Trata-se de jardins estruturados 

perpendicularmente. A “paisagem natural” é selvagem. Em contacto com a casa, a 

paisagem construída disciplina-se. (figura 28) Sobre o relvado destacam-se palmeiras, 

árvores, Neodypsis decaryi ou Plumeria sp. Blocos de granito estavam sobrepostos 

formando um muro de baixo relevo que servia de apoio a plantas rupestres. Dessas pedras 

saem jatos de água que desembocam num jardim aquático. Por trás da casa estavam os 

terrenos onde Burle Marx agrupou plantas, de acordo com a sua correspondência ecológica, 

em pequenos ecossistemas. Aqui, destaca-se um jardim rochoso de plantas xerófilas. (figura 

29) Até ao sul, construiu uma “sala verde” com uma pérgula e espelhos de água em 

desníveis. Destaca-se, também, a luz das flores de cor azul-turquesa e das folhas verdes 

escuras da trepadeira Strongylodon macrobotrys. Afastando-se da casa, a paisagem torna-

se voluntariamente silvestre. Nesta área, foi conservado o declive natural. Aproveitando as 
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pedras graníticas e os riachos, criou pequenos lagos e tanques de concreto. Plantou, de 

acordo com os vários microclimas, uma densa vegetação composta de plantas exóticas e 

nativas numa desordem aparente. O seu jardim estava em constante movimento, todas as 

manhãs percorria-o, remodelava-o e reinventava-o, tornando-o completamente diferente 

daqui que fazia para os seus clientes. Nenhuma mudança feita tinha sido prevista nem 

desenhada. Os jardins eram criados para o prazer dos sentidos, ordenados que 

tranquilizavam devido ao poder da natureza e o caos urbano. (Vaccarino et al., 2000) 

O seu jardim, a sua casa e coleção com mais de 3000 espécies foram declarados de 

interesse nacional e em março de 1985 doa ao estado todos os seus bens, criando a 

fundação Sítio Roberto Burle-Marx. Aos 75 anos recomeçou tudo de novo, comprando um 

Sítio novo e instalando uma produção e venda de plantas para os seus jardins, retomou a 

sua paixão por plantas aquáticas e construiu 6 novos lagos. (Montero, 2001) 

O seu jardim, a sua casa e coleção com mais de 3000 espécies foram declarados de 

interesse nacional e em março de 1985 doa ao estado todos os seus bens, criando a 

fundação Sítio Roberto Burle-Marx. Aos 75 anos recomeçou tudo de novo, comprando um 

Sítio novo e instalando uma produção e venda de plantas para os seus jardins, retomou a 

sua paixão por plantas aquáticas e construiu 6 novos lagos. (Montero, 2001) 

Os seus jardins mais conhecidos são os Jardins do Aterro do Flamengo no Rio de 

Janeiro, Eixo Monumental de Brasília em Brasília, Jardim da Fazenda Vargem Grande em 

Figura 28 – Sítio Santo António da Bica (Dias, sem data) 
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São Paulo, Fazenda da Marambaia no Rio de Janeiro e a Avenida Atlântica no Rio de 

Janeiro. (Idem) 

  

Figura 29 – Sítio Santo António da Bica (Dias, sem data) 
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REFLEXÃO SOBRE OS CASOS DE ESTUDO 

 

 Neste capítulo é feita uma abordagem aos casos de estudo, Piet Oudolf, Nicole de 

Vésian e Roberto Burle Marx. Piet Oudolf fazia parte de um movimento fluido, aberto e 

acolhedor, enfatizando a importância de um profundo conhecimento e apreciação da 

diversidade de plantas, o que se reflete também nos proprietários do jardim. Este seguia três 

ideais, a estética, o naturalista e a sustentabilidade, criando um espaço para a 

biodiversidade, ideais comuns entre Oudolf e os proprietários do jardim. O jardim do 

Hummelo foi criado numa perspetiva de testar novas combinações e novas formas de 

distribuir plantas, tornando-se um jardim experimental, o que se assemelha à área de 

intervenção. Oudolf começou a testar plantas trazidas das suas viagens, se gosta-se do 

efeito utilizava-as no jardim dos seus clientes, podendo-se equiparar ao intuito dos 

proprietários do jardim apresentado. Este construía o seu viveiro quando lhe era permitido, 

fazendo-o muitas vezes de noite. Os proprietários deste jardim também pouco tempo têm 

para se dedicarem ao seu jardim, trabalhando nele muitas vezes ao fim do dia e aos fins de 

semana para o manter do seu agrado. Tal como Oudolf e a sua esposa, os proprietários do 

jardim planeado são um casal e ambos se interessam pelo conhecimento das plantas. A 

instalação de uma estufa foi muito importante para o Piet Oudolf, utilizando-o como zona de 

ensaio de plantas perenes, o que deve de ser útil a construção de uma estufa na área de 

intervenção. O jardim do Hummelo sofreu e continua a sofrer alterações, o que pode 

acontecer com o projeto proposto. Piet criou algo com pouca manutenção e com aspeto 

selvagem, podendo-se tornar numa ideia geral para o espaço proposto. 

 Nicole de Vésian criava os jardins influenciada nas caraterísticas próprias do local, tal 

como se deve fazer em todos os projetos. Para ela os jardins tinham de ser práticos e 

bonitos, estando-os sempre a alterar consoante as necessidades, o que poderá acontecer 

ao longo da execução deste projeto. Uma ideia útil para este projeto é que Nicole criava 

uma boa harmonia entre a casa, o jardim e as áreas de estadia, tendo sempre em 

consideração a envolvente (genius loci). A harmonização de cores, volumes, formas e 

texturas transmitia uma sensação de prazer, o que também é esperado nesta proposta 

projetual. O jardim La Louvre é constituído por terraços planos, cada um tendo o seu próprio 

equilíbrio e proporções, o que está ligado à área de intervenção que vai se planeada. A 

grande variedade de plantas fazia com que houve-se uma maior sazonalidade, o que é 

primordial no jardim que será proposto. Como a Nicole, também é fundamental a criação de 

vistas de vários ângulos. 

 Roberto Burle Marx e os proprietários do jardim apresentado são arquitetos 

paisagistas, colecionadores de plantas e têm um vasto conhecimento sobre vegetação. 
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Burle Marx utilizava a vegetação nativa como elemento estrutural de uma jardim, podendo-

se tornar numa ideia para esta proposta projetual. Assim como Burle Marx, pretende-se ter 

um jardim desenhado, mas aparentemente natural. Este possuía o jardim Sítio Santo 

António da Bica onde produzia espécies autóctones e acompanhava a sua evolução, sendo 

esta uma das ideias dos proprietários do jardim. 

 Em suma, esta proposta projetual vem pelas mesmas razões de todos os casos de 

estudo, sentindo necessidade de criar um jardim experimental como espaço de 

demostração. Alguma da vegetação utilizada no La Louve, Hummelo e Sítio Santo António 

da Bica será tomada em consideração para uma possível utilização na proposta projetual. 

Nicole e Burle Marx dão importância aos genius loci do lugar, sendo um aspeto importante e 

que se deve de ter em atenção sempre que for possível. 
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CAPÍTULO III - CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

 

A área de intervenção localiza-se a norte de Portugal continental, na cidade de Vila 

Real, mais precisamente na freguesia de Borbela, nos arredores da área urbana (Figura 30). 

O Jardim JBJC pertence aos Arquitetos Paisagistas João Bicho e Joana Carneiro que 

disponibilizaram o seu jardim para esta proposta projetual. O espaço ocupa 

aproximadamente 2619 m2, sendo um espaço com história de ocupação familiar que foi 

passando de geração em geração. Sendo um terreno com vários socalcos e está virado a 

sul poente, tendo uma ótima exposição solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30 - Localização da área de intervenção, segundo imagem satélite do Google 
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

A origem deste jardim remonta-nos aos anos 40 quando Augusto dos Santos Pereira 

e Maria Piedade Barros compraram a propriedade. Antes disso era um local de mato com 

giestas e algumas coníferas. Como anteriormente referido, esta zona é caraterizada por 

socalcos mas nem sempre foi assim. Era um vale encaixado, mas Augusto dos Santos 

Pereira modificou-o criando os atuais socalcos. Os patamares (figura 31), como em muitas 

das áreas do Douro, eram plantados com vinhas. Muitas das árvores de fruto também foram 

plantadas naquela época. 

 

Um dos patamares “Jardim das Camélias” foi embelezado com camélias (Camellia 

japonica), perdurando até aos nossos dias e sendo um patamar de descanso à sombra em 

dias de muito calor, apetecível após o trabalho na horta. (figura 32) 

Figura 31 - Estrutura da área de intervenção por patamares 
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 A única parte que não foi convertida em vinha foi o 7º patamar porque este inunda no 

Inverno, sendo melhor para a parte hortícola (figura 33). A Eugénia Pereira (filha de Augusto 

dos Santos Pereira e de Maria Piedade Barros) continuou a cuidar de todo o jardim, mas 

alterou todos os usos, removendo a vinha e convertendo todo o espaço para agricultura, que 

ainda hoje se utiliza para tal. Os proprietários atuais (João Bicho e Joana Carneiro) são 

arquitetos paisagistas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o que ajudou na 

continuidade do legado de várias gerações. Tendo assim uma melhor visão de integridade 

do espaço, João Bicho e Joana Carneiro começaram a plantar as várias orlas de árvores na 

propriedade que agora lhes pertence, criando espaços de produção e de recreio, e uma 

coleção de plantas de grande valor adaptadas a esta região, sendo muitas delas autóctones. 

(figura 34,35,36,37, 38 e 39)  

Hoje, comparando o inicial com o presente, o jardim tem um vasto leque de 

variedades de espécies e com diversos usos do solo. 

  

Figura 32 – Jardim das Camélias (©João Bicho) 
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Figura 33 – 7º Patamar 

Figura 34 – 1º Patamar 
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Figura 36 – 3º patamar Figura 35 – 2º patamar 

Figura 37 – 5º patamar 
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Figura 38 - 4º patamar 

Figura 39 – 6º patamar 
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CARATERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

 

Quando se projeta um jardim deve-se ter em conta alguns critérios fundamentais, 

fazendo parte da caraterização biofísica do local, como o clima, relevo e topografia e 

exposição solar. Todo o jardim se deve enquadrar no meio envolvente, tendo em atenção a 

área disponível e o desenho do espaço. (Chambel, 2012) Analisou-se também, para uma 

melhor perceção do espaço, o levantamento da vegetação existente pois este tem um papel 

essencial neste projeto. 

 

Exposição solar 

 

A exposição solar é uma informação essencial para depois ser possível selecionar a 

vegetação certa e o lugar certo para cada uma das plantas. O número de horas de sol 

disponível por dia é uns dos agentes principais para o desenvolvimento das plantas, que vai 

variar para cada estação do ano. A luz também é diferente consoante a orientação do 

terreno e depende das sombras projetadas pelos elementos construídos, os edifícios e a 

vegetação existente. Como referido anteriormente, a área de intervenção encontra-se numa 

ótima localização, tirando partido da excelente exposição solar, a sul poente.  

Analisou-se, com base num modelo de sketchup da área de intervenção e a partir de 

um número reduzido de observações, a exposição solar e quais as sombras resultantes, 

facilitando a perceção geral da realidade. Para todos os modelos apresentados e estudados, 

foi efetuada uma análise de três horas do dia (9 horas, 12 horas e 30 minutos e 17 horas, 

respetivamente) nos equinócios de primavera/outono (20 de Março e 22 de Setembro) e dos 

solstícios de verão (21 de Junho) e inverno (21 de Dezembro), que representam os 

momentos mais significativos do ano, estando interligados com o início das estações do 

ano. As estações são causadas devido à inclinação aproximada de 23º do eixo da Terra em 

relação ao plano da sua órbita, fazendo assim uma trajetória elíptica. Esta órbita inclinada 

faz com que os raios solares não tenham a mesma intensidade e inclinação durante todo o 

ano, afetando o clima e criando assim as estações do ano. (Hidrográfico, 2017) Estes 

diferentes horários foram escolhidos propositadamente para termos uma hora de manhã, 

outra onde o pico de radiação solar está no seu máximo e outra a meio da tarde para se 

conseguir diferenciar as várias sombras e as várias exposições solares a que as plantas 

estarão sujeitas e conseguir conjugar o vasto leque de vegetação. 

Segundo Francisco Caldeira Cabral, as diferentes estações do ano têm de ser 

consideradas na escolha das plantas para que a unidade de uma composição se reflita. 

(Cabral, 1993) 
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Figura 40 – Modelos representativos 
realizados em Sketchup do Equinócio da 
Primavera/ Outono  

 

Equinócio Primavera/Outono 

 

9h 12h30 

17h 
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Solstício de Verão 

9h 12h30 

17h 

 

  

Figura 41 – Modelos representativos 
realizados em Sketchup do solstício de 
Verão 
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Solstício de Inverno 

9h 12h30 

17h 

 

 

Todos os modelos foram comparados entre si numa tentativa de caraterizar melhor a 

exposição solar, onde as áreas mais escuras representam a sombra e as áreas mais claras 

representam a total exposição ao sol. Com estes nove cenários pode-se concluir os critérios 

necessários para um melhor uso e enquadramento da vegetação, tirando o melhor partido 

da exposição solar de toda a área de intervenção. 

  

Figura 42 - Modelos representativos 
realizados em Sketchup do solstício de 
Inverno 
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Climatologia 

 

Para tirar o melhor proveito da situação climática/condições do clima do local, deve-

se estudar a climatologia, podendo assim adaptar o projeto da melhor forma possível, 

minimizando as consequências para as plantas e para o Homem. (Cabral, 1993) 

A cidade de Vila Real está situada num planalto rodeado de altas montanhas (Alvão 

e Marão) que atuam como barreiras naturais. (Proença, 1995) É caraterizado por um clima 

mediterrâneo devido à sua localização geográfica, ou seja, um clima quente e temperado e 

de extremos, tendo os meses de Outubro a Maio chuvosos e frios e de Julho a Agosto 

quentes e secos e os meses de Junho e Setembro são variáveis. A temperatura média de 

Vila Real é de 14 °C, com uma pluviosidade média anual de 1131 mm, tendo o verão muito 

menos pluviosidade que o inverno. O mês de Janeiro acarreta a temperatura mais baixa de 

todo o ano, chegando a temperaturas frequentemente abaixo dos 0°C, apresentando uma 

maior precipitação, sendo também comum nevar pelo menos uma vez por ano. (Merkel, 

2017) 
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Morfologia do terreno 

 

A morfologia da área de intervenção apresenta relevo irregular distribuído em 

socalcos. As zonas mais altas encontram-se entre os 465 m e os 468 m de altimetria, 

enquanto que as zonas mais baixas encontram-se entre os 457 m e os 458 m. As curvas de 

nível estão dispostas de meio em meio metro. Os socalcos mais altos encontram-se a Este 

da área de intervenção localizando-se a entrada do jardim, e os mais baixos a Oeste, onde 

está presente a horta. Muita da área de intervenção não foi sujeita a modificações a nível do 

terreno, particularmente porque este espaço já tinha sofrido algumas modificações ao longo 

dos anos (Figura 43) 

A entrada do jardim encontra-se na parte Este da área de intervenção, sendo a parte 

mais alta a nível da altimetria, existindo um acesso automóvel à mesma cota. Os socalcos 

têm uma variação de aproximadamente 0,50 m e 1,5 m entre si, estando sustentados por 

muros de pedra. 

  

Figura 43 - Levantamento da situação existente 
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DISPOSIÇÃO DA HABITAÇÃO 

 

 Para uma melhor perceção do espaço, procurou-se compreender quais as entradas 

e saídas da habitação, tanto no piso 0 como no primeiro piso. No piso 0 localizam-se quatro 

entradas e saídas, enquanto que no primeiro piso localizam-se quatro entradas e saídas da 

habitação e uma entrada e saída do pátio grande. (figura 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

 

 Segundo o Plano Diretor Municipal de Vila Real, mais precisamente a “Planta de 

Ordenamento – Qualificação do Solo”, a área de intervenção integra-se na categoria “Solos 

Urbanizados” da cidade, na subcategoria “Áreas predominantemente habitacionais”. Dentro 

da subcategoria existem mais três divisões, estando a área de intervenção incluída nas 

“Áreas consolidadas com dominância da habitação unifamiliar”. (AEPLUS, 2013) Foi feita 

uma análise aprofundada também ao Regulamento do Plano Diretor Municipal, ao Plano de 

Condicionantes e à Perigosidade de Incêndio mas não acarretam condicionamentos ao local 

estudado. 

Figura 44 – Representação da disposição da habitação com entradas e saídas, lado esquerdo 
piso 1 e lado direito piso 0 
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LEVANTAMENTO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE 

 

Para além do levantamento topográfico, deve-se proceder ao levantamento da 

vegetação existente porque muito do projeto pode ser facilmente condicionado pelas plantas 

presentes. A vegetação é um material de excelência, tem uma infinita variedade, sendo 

quase impossível descrever tanto a sua forma, porte, cor e textura. São as plantas que 

tornam viva toda a obra de um jardim e nenhuma é substituível, sendo um material 

riquíssimo, importante e difícil de conhecer. Elas criam os espaços e as perspetivas, dando 

fundo e movimento, efeitos de luz e sombra. (Cabral, 1993) 

 

Caraterização da vegetação existente 

 

Toda a vegetação foi levantada e foi feita uma descrição aprofundada das 

características mais relevantes para que depois a fase de seleção de espécies e a proposta 

projetual fosse mais fácil de concretizar. Com tudo isto conseguimos ter uma perceção da 

organização do espaço, mapeando todos os usos do solo e estrato arbóreo existente. Em 

toda a área de intervenção identificou-se todo o estrato arbóreo, dividindo-o em 3 grupos: 

árvores existentes, árvores de fruto existentes, e subárvores existentes. Destes 3 grupos 

surgiram 3 tabelas de caraterísticas para cada espécie levantada. (Tabela 1,2 e 3) 

Muitas das árvores existentes são ornamentais, bastante antigas e encontram-se em 

muito bom estado de conservação, sendo que algumas delas provavelmente devem ter pelo 

menos 50 anos de existência. Como muito do terreno era e é utilizado principalmente para a 

atividade agrícola, existem diversas variedades de árvores de fruto, distribuídas de maneira 

muito aleatória nos patamares mais baixos. No entanto, surgem árvores de fruto pontuais 

nos patamares mais altos. As subárvores existentes encontram-se espalhadas por todo o 

jardim e em crescimento livre. Quando se avançar para a proposta do plano de plantação 

temos de ter em atenção a parte radicular e as sombras desta vegetação existente. 

Nas tabelas seguintes são apresentadas algumas simbologias para explicar mais 

concretamente as caraterísticas das espécies e para ser mais percetível a sua leitura. As 

caraterísticas aprofundadas foram o nome comum, nome científico, folha, sol, necessidade 

hídrica, resistência à geada e sistema radicular. 

O nome comum é o nome pelo qual a planta é vulgarmente conhecida. 

O nome científico é escrito consoante a nomenclatura universal, ou seja, em latim e 

apresentam-se escritos em itálico ou sublinhado. 
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A folha é aqui tratada como sendo uma planta perenifólia ou caducifólia: 

 

Planta perenifólia - mantem a folha durante todo o ano 

 

Planta caducifólia - perde a folha totalmente durante um período do ano 

 

O sol representa a exposição solar a que a planta pode estar sujeita: 

 

Sol pleno - Necessita de mais de 6 horas de sol por dia 

 

Meia sombra - Necessita entre 4-6 horas de sol por dia 

 

Sombra – Necessita de 0-3 horas de sol por dia 

 

A necessidade hídrica é a quantidade de água necessária para a planta sobreviver: 

 

Elevada necessidade de água 

 

Média necessidade de água 

 

Baixa necessidade de água 

 

A resistência à geada indica até que ponto uma planta aguenta baixas temperaturas e 

geadas: 

 

Consegue suportar temperaturas até 0ºC 

 

Consegue suportar temperaturas até -10ºC 

 

Consegue suportar temperaturas abaixo dos -15ºC 

 

O sistema radicular classifica o tipo de raízes que uma planta pode apresentar: 

 

Raiz aprumada - apresenta uma raiz central bem desenvolvida com crescimento 

vertical em profundidade 
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Raiz fasciculada - não apresenta uma raiz principal, mas sim um conjunto de 

raízes idênticas 

 

 

Todas as tabela foram desenvolvidas segundo, (Viñas et al., 1995), (Brickell, 1999), 

(Spence, 2004), (Jardins Sans Secret, sem data), (Ballarin, Christophe, sem data), (De 

Castro et al., 2001) e Professor António Crespi. 

 

Tabela 1 - Caraterísticas principais das árvores existentes 

Nome 

comum 
Nome científico Folha Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Camélia 

 

Camellia japonica      

Faia-de-folhas-

púrpuras 

Fagus sylvatica 

‘Purpurea’ 

     

Loureiro 

 

Laurus nobilis      

Magnólia 

 

Magnolia denudata      

Azereiro Prunus lusitanica      

Carvalho-

português 

Quercus faginea      

Azinheira 

 

Quercus ilex      

Sobreiro 

 

Quercus suber      

Sabugueiro 

 

Sambucus nigra      

Sequoia Sequoia sempervirens      
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Tabela 2 - Caraterísticas principais das árvores de fruto existentes 

Nome 

comum 
Nome científico Folha Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Tangerineira 

 

Citrus reticulata 

 

     

Laranjeira 

 

Citrus x sinensis      

Nespereira 

 

Eriobotrya japonica      

Figueira 

 

Ficus carica      

Macieira 

 

Malus domestica      

Amoreira 

 

Morus nigra      

Damasqueiro Prunus armeniaca      

Cerejeira 

 

Prunus avium      

 

Tabela 3 - Caraterísticas principais das subárvores existentes 

Nome 

comum 
Nome científico  Folha Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Noveleiro 

 

Viburnum opulus 

 

     

Veigela 

 

Weigela florida      
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CONSTRANGIMENTOS E OPORTUNIDADES 

 

 Posteriormente ao levantamento da situação existente e à análise da área de 

intervenção procedeu-se à avaliação dos constrangimentos e oportunidades, facilitando a 

elaboração de uma proposta projetual focada na utilização da vegetação. (Tabela 4) 

 

Tabela 4 – Constrangimentos e potencialidades/oportunidades da área em estudo 

CONSTRAGIMENTOS POTENCIALIDADES/OPORTUNIDADES  

 

 Arquitetura da habitação com um desenho 

geométrico e localização no extremo da 

área de intervenção 

 Diferentes desníveis ao longo da 

propriedade 

 

 

 Pré-existência de vegetação e hortas 

 

 

 

 Delimitação da área de intervenção por 

barreiras físicas (muros) 

 

 Diversidade de áreas com grande 

potencialidade 

 

 Os diferentes patamares proporcionam 

vistas para o jardim e serra do Alvão 

 Subsiste o caráter rural da área 

envolvente 

 Proporcionar maior biodiversidade de 

fauna e flora 

 Solo apto para a agricultura 

 

 Integrar os muros com vegetação a fim 

de criar corta-vistas eficientes 
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CAPÍTULO IV - PROGRAMA DE PROJETO 

OBJETIVOS 

 

No seguimento do estudo e da análise da área de intervenção pretende-se projetar 

uma intervenção paisagística tendo por base a vegetação. Foram criados alguns objetivos 

gerais e específicos visando responder às necessidades dos clientes, como se pode ver no 

quadro seguinte. (Tabela 5) 

Este projeto tem como objetivos principais manter o Genius loci do local e o caráter 

experimental e demonstrativo do jardim, projetando de forma contemporânea mas 

garantindo a sua identidade rural. A preservação e introdução de material vegetal ajudarão a 

proporcionar diferentes ecossistemas, levando ao aumento da biodiversidade. Deve-se 

estimular diferentes sensações como a visual, olfativo, tátil, auditivo, paladar e criar 

condições de conforto bioclimático mas também promover várias atividades ao ar livre com 

oportunidades de recreio, contemplação e estadia. Criação de áreas de enquadramento com 

vegetação de forma a assegurar o bem estar e a segurança. Os muros existentes devem ser 

mantido e feito o menor movimento de terras possível. O projeto deve garantir a 

sustentabilidade e minimizar os gastos de manutenção. 

 

 

Tabela 5 – Objetivos específicos a considerar no programa de projeto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Introdução de áreas hortofrutícolas para o cultivo de condimentares e  hortícolas para o 

consumo próprio dos proprietários 

 Preservação das zonas de mata e das árvores isoladas ao longo de toda a área, criação de 

clareiras com amplas perspetivas, inserir plantas aromáticas nas áreas de estadia e 

contemplação, inserir plantas autóctones nos pátios, diversidade de plantas nas áreas de 

estadia que aumentem o conforto bioclimático e constituam condições para o habitat da 

fauna, criação de espaços à sombra e ao sol pleno para todas as estações, estabelecer 

zonas floridas com plantas de corte, plantas de fácil manutenção e de crescimento livre, 

aplicação de trepadeiras ao longo da habitação 

 Delineação de várias áreas harmoniosas e apelativas para os utilizadores de contemplação 

e estadia, preservação da flora existente promovendo a aprendizagem e as interações com 

as diversas plantas, criação de áreas amplas para atividades lúdicas de recreio passivo e 

ativo desde piqueniques a jogos tradicionais 
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 Criação de orlas arbóreas de proteção e enquadramento para assegurar maior segurança 

e proteção (ventos, vizinhos, estrada) 

 Criação de uma área de compostagem e implantação de uma estufa 

 Conceção de uma cobertura ajardinada autosustentável 

Instalação de sistema de rega reaproveitando e preservando os poços existentes 
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PROGRAMA DESENHADO 

 

 Para que haja uma melhor perceção do espaço e onde se consiga cumprir todos os 

objetivos gerais e específicos definidos, planeou-se um programa desenhado com todo o 

zonamento da área de intervenção e quais as funcionalidades de cada uma das zonas. 
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Funções 

 

Clareira: Espaço relvado amplo e aberto, iluminado diretamente pelo sol, que se enquadra 

harmoniosamente entre a área da piscina e a habitação, promovendo assim experiências 

com a paisagem rural envolvente. Tem caráter funcional e estrutural, promovendo o recreio 

mais livre com diversas atividades de convívio, piqueniques, banhos de sol e jogos 

tradicionais. 

 

Cobertura ajardinada: Área na parte superior da habitação com jardim selvagem de 

herbáceas de crescimento livre, mínima manutenção e custos reduzidos. Protege a estrutura 

da habitação, dando-lhe personalidade e diversos benefícios, tanto ecológicos como 

económicos, tornando-se autossustentável. 

 

Área de produção: Espaço destinado a parcelas de hortas de policulturas e a árvores de 

fruto nos solos mais férteis. Com funções pedagógicas, entretenimento e de subsistência 

dos proprietários, enquadram-se na paisagem rural em que se encontra o jardim. 

 

Área de recreio, estadia e contemplação: Zonas de prado destinadas ao recreio ativo e 

passivo ao ar livre e de lazer, para atividades lúdicas mas também com oportunidades de 

estadia, descanso e contemplação sobre a paisagem e de todo o conjunto de tipologias de 

vegetação envolventes. 

 

Orla arbórea de enquadramento: Composta maioritariamente por estrato arbóreo existente, 

garantindo o enquadramento e remate da área, a preservação, a segurança e a privacidade 

do espaço.  

 

Estruturas e edificados: Estes espaços integram a habitação, a piscina, a estufa e a área 

técnica. A habitação e a piscina já se encontram edificadas no local e com funções próprias. 

A estufa destina-se à produção de hortícolas enquanto que a área técnica apoia o 

funcionamento do espaço, com arrumos para utensílios agrícolas e casa das máquinas. 

 

Barreiras de remate visual com vegetação: Sebes de vegetação que delimitam espaços ou 

cortam a visibilidade dos utilizadores. 
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Percurso principal: Caminho pedonal de interligação que conecta áreas desde a entrada do 

jardim até à área de produção. 

 

Percurso secundário: A partir do percurso principal derivam caminhos pedonais permitindo a 

circulação por todo o espaço da área de intervenção e também na cobertura ajardinada. 

 

Vista privilegiada sobre a paisagem: Situa-se na clareira, com vista ampla sobre a área rural 

envolvente, a área de produção e sobre a serra do Alvão. 
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CAPÍTULO V – PROJETO 

PROPOSTA PROJETUAL DO JARDIM JBJC 

 

A proposta projetual para o jardim JBJC é apresentada com base no programa 

desenhado em todas as caraterísticas da área de intervenção e no enquadramento histórico 

e teórico estudados anteriormente. Esta proposta é formada sobretudo por peças 

desenhadas com uma breve explicação. São apresentados o plano geral, altimetria e 

modelação, zooms, pavimentos e estruturas construídas, rega primária e secundária e, 

finalmente planos de plantação divididos por três grandes áreas. 

Este projeto teve como objetivo a intervenção de um jardim de habitação tendo como 

elemento estrutural e relevante a vegetação, selecionando as espécies consoante as 

diferentes unidades e caraterísticas. Aqui, a vegetação promove a diferenciação de 

espaços. Pretende-se tirar o máximo partido do espaço, das memórias do passado que 

ainda perduram e da ruralidade em que se insere, ao reorganizar as zonas de produção 

agrícola. Ambiciona-se, com este projeto, criar um jardim experimental de baixa 

manutenção, onde se pode colecionar, experimentar, conjugar e combinar plantas com 

grande dinamismo sazonal e uma abordagem mais naturalista. Há uma vasta palete de 

diferentes plantas, constituindo-se um mar de cores, formas e texturas variadas com 

combinações diversificadas pouco rígidas, ousadas e bastante contrastantes, onde a 

renovação e alteração ao longo da sua vida será muitas vezes realizada. A biodiversidade e 

a instalação de fauna são importantes neste tipo de espaços, havendo uma ajuda mútua 

entre a fauna e a flora, os frutos alimento para os pássaros e insetos e estes como 

intermediários na polinização. 

A área de intervenção está dividida em vários patamares aos quais se atribuíram 

designações, enquanto que a área de enquadramento a todo o jardim se faz do lado Este, 

que está interligado com a rua principal de acesso automóvel. A área da cobertura 

ajardinada designou-se como jardim da cobertura. A área envolvente à habitação acolhe os 

pátios (pátio grande e pátio pequeno); o primeiro patamar é uma área de receção, 

enquadramento e proteção; o segundo patamar é chamado de jardim da figueira; o terceiro 

patamar é designado por roseiral e o quarto patamar é designado de jardim das Camélias. O 

resto da área é destinada à área de produção, como se pode aferir no programa desenhado. 

As áreas referentes aos patamares e aos pátios exercem várias funções como a 

contemplação, o recreio e a estadia. No jardim das Camélias é sugerida uma área de 

estadia relvada interligada à zona da piscina. Aqui pode-se contemplar a paisagem sobre a 

Serra do Alvão e de toda a aldeia. As áreas de horta foram reformuladas e os canteiros 

alinhados, promovendo maior conforto na utilização e dinamismo do espaço. A acompanhar 
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estas áreas de produção é proposto uma estufa e um abrigo para guardar materiais e 

equipamentos. 

O percurso principal surge desde a entrada até ao sétimo patamar e faz a 

interligação entre as diversas áreas, enquanto os percursos secundários surgem do principal 

e permitem o acesso entre toda a área de intervenção. 

Para uma proposta projetual considera-se fundamental a análise de casos de estudo 

similares. O que todos os casos de estudo e a proposta têm em comum é a precisão da 

escolha e utilização da vegetação, mas também a parte de serem todos colecionadores. 

Todos os autores são minuciosos e têm a capacidade de escolher as espécies consoante as 

caraterísticas das mesmas e do local em que se inserem. É possível destacar algumas 

caraterísticas relevantes que influenciaram o projeto e a escolha da vegetação. 

À semelhança dos jardins do Piet Oudolf, onde reinam as herbáceas e as perenes, o 

jardim da cobertura e o jardim da figueira assemelham-se a esta ideia de fluido e acolhedor 

enfatizando a importância da diversidade de espécies e das suas caraterísticas próprias. 

Já o estilo da Nicole de Vésian reflete-se nos diferentes patamares e na sua 

interligação, nas vistas alongadas e no roseiral. As escadas propostas do segundo para o 

terceiro patamar dão a ilusão de uma passagem secreta entre a vegetação que prolonga e 

interliga os espaços. A vegetação deixada em crescimento livre como Buxus sempervirens 

na entrada e no roseiral podar-se-á para a topiária na época certa de poda. 

Nos pátios, a utilização de espécies autóctones como elemento estrutural possibilita 

a criação de um “bosque autóctone” ecológico, promovendo a conservação e preservação 

das espécies nativas, assim como Roberto Burle Marx fazia nos seus jardins. Burle Marx 

coloria os seus planos de plantação seguindo uma palete própria dos tons das folhas e das 

flores que representava, o que se pode observar nos planos de plantação seguintes. 
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(Página intencionalmente deixada em branco) 
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Plano de modelação e altimetria 

 

Ao comparar as curvas de nível existentes e propostas, pode-se verificar que muito 

do espaço não sofreu alterações a nível da modelação. Suavizaram-se as curvas de nível 

em certas regiões, principalmente em caminhos e alguns patamares. Ao desenhar as curvas 

de nível propostas teve-se principal cuidado a que estas passassem na perpendicular junto 

aos caminhos e escadas. Junto às árvores existentes pretende-se não haver movimento de 

terras para não cortar raízes ou haver raízes superficiais. As rampas devem ter menos 

inclinação possível, mas na rampa de acesso à habitação a percentagem de inclinação é de 

16%, sendo elevada devido à descida acentuada que o terreno já possuía. A zona 

envolvente à habitação pouco foi alterada, tendo sido alterada apenas na interceção da 

rampa com a plataforma de entrada na habitação. A área de relvado no jardim das Camélias 

sofreu algumas alterações de forma para tornar o espaço confortável à sua utilização. Em 

todas as plataformas, pedras soltas e escadas foram colocados pontos cotados para uma 

melhor perceção do espaço e para que seja mais fácil o seu posicionamento na obra. As 

plataformas foram niveladas ou com uma pequena pendente, para não reter qualquer água 

dentro na habitação, ou na plataforma. As pedras soltas foram colocadas sobre o terreno, 

ficando com a altura de cada uma delas. Algumas escadas foram feitas para proporcionar 

uma melhor deslocação entre todos os patamares do jardim e tentou-se nivelar com 

reperfilamento do terreno de todas as áreas, pensando sempre nas escorrências de água, 

criando pendentes, para não acumular demasiada água em cada zona. Em todas as 

escadas propostas, apresentou-se todas as suas cotas, desde a cota do primeiro degrau de 

cima até à do patamar do início das escadas. Foram apresentadas todas as cotas de 

espelho e coroamento das escadas existentes e propostas, enquanto que os muros 

apresentou-se sob a forma de pontos cotados, base e topo. 

Toda a área de intervenção já se encontrava com uma configuração terraceada 

definida por patamares, por esse motivo pouco movimento de terras se realizou. 

 

Plano de pavimentos e estruturas construídas 

 

A maior parte do jardim não será pavimentada, mantendo assim o caráter rural do 

lugar e aumentando a permeabilidade do espaço. A rampa de acesso à rua principal é 

pavimentada com betão, sendo um pavimento contínuo, de elevada durabilidade e 

resistente à força mecânica exercida pelos automóveis. Implementaram-se plataformas com 

lajes de granito nas áreas de interligação dos espaços e com algum peso exercido nesses 

locais como é o caso da área de receção onde se estabelecerá um parque de 
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estacionamento para os veículos da propriedade, mas também em áreas de contemplação 

como os pátios. Algumas pedras soltas vão demarcar entradas e saídas da habitação e dos 

pátios, mas também a zona de circulação na área de relvado, delimitando um pouco o 

espaço. Introduziu-se nos pátios pias em pedra adquiridas pelos proprietários para ajudar a 

realçar o ambiente de “bosque autóctone” pretendido. Todas as áreas são revestidas a 

mulch como cobertura de solo, ajudando a uma maior retenção de água no solo, diminuindo 

as horas de rega, de longa duração e suprime ervas indesejadas, servindo também para 

efeitos decorativos. A limitar as parcelas de horta acrescentou-se guias de madeira com 

reaproveitamento de madeira reciclada, mantendo assim a ruralidade do espaço, enquanto 

que nos canteiros ajardinados inseriu-se lancis metálicos de fácil instalação, resistentes e de 

grande flexibilidade. Decidiu-se instalar uma área técnica na zona das hortas para dar apoio 

ao espaço, guardar utensílios e maquinarias. A estufa, junto às hortas, serve de apoio à 

produção agrícola, mas também à experimentação de plantas exóticas que queiram 

introduzir no jardim, sendo este um jardim de experimentação. Acrescentou-se dois bancos 

no roseiral para a contemplação do espaço e de toda a conjugação de vegetação com a 

envolvente. As escadas e os muros serão iguais aos existentes de pedra. A piscina já se 

encontrava instalada no local antes desta intervenção. 

Como a área de intervenção se encontra num espaço rural, a não introdução de 

demasiados pavimentos faz com que este se enquadre melhor no meio envolvente. 

 

Plano de rega primária e secundária 

 

Neste projeto a rega está dividida em duas partes: a rega primária e a secundária. A 

rega primária representa as electroválvulas e as válvulas de corte no sítio certo, a picagem, 

o tubo principal que leva a água desde o poço existente até às áreas a serem regadas, o 

cabo multi-condutor, as caixas de válvulas, as bocas de rega e qual o caudal de cada setor. 

A rega secundária representa de forma indicativa a localização das electroválvulas, os 

tubos, a tubagem com gotejadores, os pulverizadores e também o caudal de cada setor. 

Neste caso optou-se por fazer rega gota a gota em quase toda a área, sendo menos 

dispendiosa, levando a água numa certa periodicidade e cumprindo com a necessidade das 

plantas cultivadas. Os gotejadores estão distribuídos 33 cm entre si na tubagem e entre 

tubagens. Está dividida em 11 setores, dos quais 5 setores são para as parcelas de horta. 

Na área de relvado do jardim das Camélias optou-se por pulverizadores com um maior 

alcance e que se sobrepõem, criando uma rega uniforme e eficaz. Segundo Cabral e Telles 

(1999) rega deve infringir antes por defeito do que por excesso. 
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Planos de plantação 

 

Os planos de plantação indicam a localização exata de todas as plantas 

selecionadas, com o respetivo diâmetro no estado adulto e são indicados os nomes 

científicos de cada uma destas na legenda. As cores da simbologia utilizada representam a 

cor real de cada uma das espécies. A vegetação foi selecionada de modo a cumprir com 

cada uma das suas necessidades específicas, estudadas anteriormente, e teve-se em 

consideração o inventário cedido de todas as espécies adquiridas pelos clientes. Segundo 

os planos de vegetação pode-se afirmar que a quantidade e diversidade de vegetação são 

notórias no espaço. Dividiu-se o estrato arbóreo do estrato arbustivo e herbáceo para uma 

melhor perceção de toda a vegetação utilizada. O plano de árvores está subdividido em 

árvores existentes a manter, árvores de fruto existentes a manter, subárvores existentes a 

manter, sebes a plantar, árvores a plantar, árvores de fruto a plantar, subárvores a plantar e 

o feto arbóreo a plantar. Já o plano de arbustos, herbáceas, fetos, bulbosas, trepadeiras e 

sementeiras está subdividido em 3 vastas áreas, cobertura ajardinada e pátios envolventes 

à habitação, 4 patamares e zona de produção. 

A cobertura ajardinada ou “jardim da cobertura” (figura 46) é visível de todos os 

pontos da área de intervenção, sendo visíveis grandes manchas homogéneas com 

alinhamentos nítidos. As cores são visualmente contrastantes e nítidas entre as plantas e a 

habitação caiada de branco, são agradáveis à vista e acarreta vários benefícios para a 

habitação. Com a vegetação, criou-se um percurso pouco nítido ao visitante entre as 

herbáceas mais rasas e mais resistentes a pisoteio, envolvidas com as espécies mais altas 

como sinal de proteção e contraste. O contraste e diversidade de cores, volumes e texturas 

entre algumas das plantas como Briza media e a Lychnis coronaria ajuda a entender a vasta 

palete de plantas utilizadas e o conjunto que se torna todo um jardim selvagem com grande 

dinâmica sazonal. Para a cobertura foi elaborado um pormenor de construção com as várias 

camadas para uma melhor perceção do espaço e da dimensão de cada uma das camadas 

invisíveis por baixo do estrato herbáceo. Foi projetada uma cobertura semiextensiva, ou 

seja, que pode suportar herbáceas com uma espessura de substrato que varia entre 15 e 30 

cm. (Figur45) 

Na zona dos pátios desenvolveu-se poucos alinhamentos, criando uma espécie de 

“bosque autóctone” adaptado à área com a utilização de fetos, árvores, arbustos e bulbosas, 

a maior parte autóctones. Devido à proximidade da vizinhança e para tornar o espaço mais 

seguro e privado para os seus utilizadores, criou-se do lado norte do pátio grande, que faz 

fronteira com o da vizinha, um aglomerado alto e denso de Olea europea var. sylvestris. 
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Pretende-se oferecer aos utilizadores uma experiência sensorial de fauna e flora de como se 

se encontrassem dentro de um verdadeiro bosque. (figura 47 e 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1 – Aglomerado de cortiça com 80 mm de espessura 

2 – Caixa de visita 8 – Tela “Alveolar” 

3 – Estrato herbáceo 9 – Tela anti raízes tipo “Zinco” 

4 – Parede 10 – Tela asfáltica 

5 – Placa OSB com 18 mm de espessura 11 – Tela asfáltica de xisto 

6 – Perfil em aço leve 12 – Tela geotêxtil 

7 – Substrato vegetal 13 – Tubo 

Figura 45 - Pormenor de construção da cobertura ajardinada 

Figura 46 - Cobertura ajardinada com todas as camadas precisas para a plantação 
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A área de enquadramento e proteção, o Jardim da Figueira, o Roseiral e a Horta têm 

prado em crescimento livre como revestimento do solo, sendo uma cobertura 

autossustentável e permeável, com poucos cortes, rega esporádica e podendo-se pisotear 

mas com menos intensidade do que o relvado. Quando as árvores caducas perdem a folha 

Figura 47 Execução da entrada do pátio grande 

Figura 48 – Execução do pátio grande 
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estas áreas ficam ensolaradas, promovendo o recreio e a contemplação do espaço. O 

Jardim das Camélias é revestido a relvado, podendo ser pisoteado intensivamente e, como 

é uma clareira aberta, promove a contemplação, a estadia, o recreio ativo, os banhos de sol 

e o usufruto da piscina. Do lado norte do jardim pode-se afirmar a densa área aglomerada 

de árvores existentes e propostas para uma maior proteção e enquadramento do jardim. 

No primeiro patamar do lado mais a Norte do jardim plantou-se uma sebe de Buxus 

sempervirens para enquadrar a entrada e dar privacidade ao local. Este patamar possui uma 

mata em crescimento livre com aglomerados de árvores autóctones existentes como Prunus 

lusitanica e Quercus suber e consequentemente acrescentou-se algumas sub-árvores e 

arbustos também autóctones como Arbutus unedo e Rhododendron ponticum para 

completar o enquadramento de todo o espaço e da mata. A área de enquadramento do 

espaço engloba toda a área sul do jardim e adjacente ao muro circundante. Este patamar 

está interligado com o patamar de cota inferior, como se pode aferir nas espécies utilizadas. 

No Jardim da Figueira, como o próprio nome indica, está plantada uma Ficus carica, que 

consequentemente vai demarcar e limitar a escolha de espécies em relação à sua copa e 

sombra densa. Para a parte ensombrada escolheu-se arbustos e herbáceas como a 

Chaenomeles japonica, Mahonia x media, Ophiopogon japonicus e Sarcococca confusa 

devido às suas caraterísticas e por aguentarem lugares com pouca ou nenhuma 

luminosidade. Na parte mais ensolarada utilizou-se uma maior diversidade de espécies 

herbáceas, tentando criar uma área em equivalência à cobertura ajardinada mas com outras 

plantas como Centranthus ruber, Hemerocallis fulva, Phlomis purpurea e Stipa gigantea. 

Aqui, as cores misturam-se e contrastam entre si e promovem a conetividade destes dois 

patamares. Sendo um jardim experimental, não poderia faltar um canteiro de 

experimentação e substituição com diferentes espécies, de diferentes formas e texturas 

como neste patamar, no lado oeste e junto ao muro de suporte. Pode-se encontrar espécies 

variadas de Lavanda como de Rosêlha. 

Na entrada do roseiral encontram-se plantadas três árvores, Camelia japonica, 

Philadelphus coronarius e Viburnum opulus, quase sobrepostas e interligadas pela cor das 

flores brancas, fazendo com que o substrato mais baixo apanhe pouco luminosidade e tenha 

de se escolher espécies adequadas a estas condições, como Convallaria majalis, 

Hakonechloa macra, Ligularia tussilaginea e Polystichum setiferum que suportam todas as 

circunstâncias expressas. No centro do espaço enquadrou-se um amplo canteiro retangular 

com a espécie que dá o nome a este patamar, as rosas. Rosa rugosa, Cynara cardunculus 

var. scolymus e a Ribes uva-crispa são plantas com frutos comestíveis, fazendo com que 

haja um canteiro aromático e comestível no meio do espaço sem ser preciso haver 

deslocação às hortas para degustar e saborear, é o paraíso entre os dois espaços sombrios 
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que estão nas laterais da área. A sebe de Taxus baccata delimita o espaço, podendo-se 

instalar uma área de apoio ao jardim sem estrutura construída. Em frente à sebe e 

contrastando com o verde escuro desta são introduzidas mais algumas espécies de sombra 

nomeadamente Polystichum setiferum, Bergenia cordifolia, Bromelia nutans e Amaryllis 

belladonna, contrastando também as folhas verdes do feto com a cor rosa das herbáceas. 

No jardim das Camélias podemos enaltecer dois espaços, o alinhamento das 

camélias e a clareira adjacente à piscina. O alinhamento das camélias está pontuado com 

Viburnum opulus, criando uma área encantada na Primavera por entre as flores brancas e 

rosa. Aqui, pode-se dar asas à imaginação, incentivando os utilizadores a subir aos ramos 

das camélias, maravilhando-se e envolvendo-se com a biodiversidade criada. O canteiro 

que envolve o espaço junto aos muros está interligado com o canteiro superior adjacente, 

com as mesmas plantas e acrescento de outras como Fatsia japonica, Mahonia aquifolium e 

Mahonia x media, tornando o ambiente mais sombrio e esverdeado no Inverno, mas mais 

exuberante na Primavera. Foi pouca a vegetação utilizada na clareira, deixando o espaço 

aberto às vistas da paisagem circundante e a todo o espaço de horta. Nas zonas 

envolventes à clareira e junto à habitação foram plantados estratos arbóreos e herbáceos 

Figura 49 – Execução do roseiral (©João Bicho) 
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com plantas de floração diversa como Perovskia atriplicifolia, Iris germanica, Dianthus 

gratianopolitanus ‘Firewitch’ e algumas espécies de hortênsia que enquadram o espaço. 

 As áreas de produção agrícola estão divididas entre três patamares. Do lado sul do 

primeiro patamar adjacente ao Jardim das Camélias encontra-se o fim da área de mata e de 

enquadramento com árvores de espécie Laurus nobilis, adicionando-se Cupressocyparis 

leylandii e Sequoia sempervirens, para rematar o espaço. Já do lado norte também se 

plantou árvores para o enquadramento e proteção do espaço como as mesmas espécies. 

Neste mesmo patamar propôs-se quatro talões de horta de forma quadrangular e 

enquadrados no espaço para a plantação de hortícolas e leguminosas. No segundo patamar 

de horta também se encontram talões para a produção agrícola e de aromáticas, 

condimentares e frutos vermelhos. O último patamar, sendo uma maior área, apresenta um 

maior número de parcelas para o mesmo efeito e plantou-se algumas árvores de fruto para 

colmatar alinhamentos. 

O roseiral, os pátios e a cobertura ajardinada estão a ser executados consoante a 

disponibilidade dos proprietários do jardim. Como em todas as obras, o processo pode 

sofrer alterações durante a execução. 

  

Figura 50 – 5ºPatamar já com algumas plantações 
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CARATERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES UTILIZADAS 

 

O estudo e a seleção das espécies utilizadas são bastante importantes e evidencia 

uma diversidade de conhecimentos. Muitas vezes escolhe-se mal a vegetação e todo o 

espaço sobre consequências. Fez-se uma caraterização detalhada das espécies 

selecionadas para o jardim JBJC, tal como para a vegetação existente. (Tabela 6,7,8, 9, 10, 

11, 12,13,14) Nas tabelas seguintes apresentou-se a simbologia representada anteriormente 

e acrescentou-se o ciclo de vida das herbáceas, o órgão de reserva de alimento das 

bolbosas e mais dois tipos de sistema radicular para explicar mais concretamente estas 

caraterísticas  

O ciclo de vida é a sequência de etapas que ocorrem numa planta desde a sua 

plantação até à sua morte: 

 

 

Anual – Planta que completa o seu ciclo de vida num ano 

 

Bianual – Planta que completa o seu ciclo de vida em dois ou três anos 

 

Vivaz – Planta herbácea ou sufruticosa perene que na época desfavorável entra 

em dormência ficando só a parte basal enquanto que a parte herbácea morre 

 

 

 O órgão de reserva de alimento das bolbosas pode classificar-se por: 

 

Bolbo – Caule subterrâneo modificado que armazena alimento 

 

 O sistema radicular classifica o tipo de raízes que uma planta pode apresentar: 

 

Raiz rizomática – Raiz que origina uma nova planta 

 

Raiz fasciculada tuberizada – Apresenta um aglomerado de raízes espessas  
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Tabela 6 - Caraterísticas principais das árvores propostas 

Nome 

comum 
Nome científico Folha Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Ácer-de-

Montpellier 

Acer 

monspessulanum 

     

Cedro-do-

Líbano 

Cedrus libani 

 

     

Cornos Cornus florida 

 

     

Cipreste-de-

leyand 

Cupressocyparis 

leylandii 

     

Loureiro Laurus nobilis 

 

     

Zambujeiro Olea europea var. 

sylvestris 

     

Carrasco Quercus coccifera 

 

     

Azinheira Quercus ilex 

 

     

Sobreiro Quercus suber 

 

     

Sequoia Sequoia sempervirens 

 

     

Sequoia-

gigante 

Sequoiadendron 

giganteum 

     

Teixo 

 

Taxus baccata 

 

     

 

Tabela 7 - Caraterísticas principais das árvores de fruto propostas 

Nome 

comum 
Nome científico Folha Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Feijoa Acca sellowiana 

 

     

Limoeiro 

 

Citrus x limon      

Marmeleiro Cydonia oblonga 
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Nogueira 

 

Juglans regia      

Ameixoeira Prunus domestica 

 

     

Pessegueiro Prunus persica 

 

     

Pereira 

 

Pyrus communis 

 

     

 

Tabela 8 – Caraterísticas das sub-árvores propostas 

Nome 

comum 
Nome científico Folha Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Medronheiro Arbutos unedo 

 

     

Árvore-do-

fumo 

Cotinus coggygria 

 

     

Pirliteiro Crataegus monogyna 

 

     

Silindra Philadelphus 

coronarius 

     

Lentisco Pistacia lentiscus 

 

     

Catapereiro Pyrus communis ssp. 

pyraster 

     

Linda-dos-

jardins 

Rhus typhina      

Lilás Syringa vulgaris 

 

     

 

Tabela 9 - Caraterísticas principais dos arbustos propostos 

Nome 

comum 
Nome científico Folha Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Uva-de-Urso Arctostaphylos uva-

ursi 

     

Aucuba-do-

Japão 

Aucuba japonica      
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Aloé 

 

Aloe ciliaris      

Buxo 

 

Buxus sempervirens      

Marmeleiro-

do-Japão 

Chaenomeles 

japonica 

     

Laranjeira-do-

México 

Choisya ternata      

Rosêlha 

 

Cistus albidus      

Rosêlha-

pequena 

Cistus crispus      

Cúfea 

 

Cuphea gracilis      

Urze Erica arborea 

 

     

Urze-roxa 

 

Erica cinerea      

Arália-

japonica 

Fatsia japonica      

Verónica 

 

Hebe ‘Autumn Glory’      

Hortênsia 

 

Hydrangea paniculata      

Hortênsia 

 

Hydrangea quercifolia      

Hortênsia Hydrangea 

sargentiana 

     

Hipericão-do-

Gerês 

Hypericum 

androsaemum 

     

Extremosa 

anã 

Lagestroemia indica 

‘nana’ 

     

Alfazema 

 

Lavandula angustifolia      

Alfazema-

brava 

Lavandula dentata      

Madressilva-

de-jardim 

Lonicera nitida      
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Maónia-

rastejante 

Mahonia aquifolium      

Maónia 

 

Mahonia x media      

Murta Myrtus communis 

‘Baetica’ 

     

Nandina Nandina domestica 

‘Fire power’ 

     

Sábio-russo Perovskia atriplicifolia 

 

     

Andrómeda 

 

Pieris japonica 

 

     

Pitósporo 

anão 

Pittosporum tobira 

‘nana’ 

     

Rafiolépis Rhaphiolepis 

umbellata 

     

Rododendro Rhododendron 

ponticum 

     

Grosselheira-

comum 

Ribes uva-crispa      

Rosa-rugosa Rosa rugosa 

 

     

Alecrim Rosmarinus officinalis 

‘Lady in white’ 

     

Gilbardeira 

 

Ruscus aculeatus      

Salva Salvia officinalis 

‘Beggarten’ 

     

Salva-tricolor Salvia officinalis 

‘Tricolor’ 

     

Sarcococa Sarcococca confusa 

 

     

Spireia 

 

Spiraea japonica      

Spireia Spiraea japonica ‘Gold 

Mound’ 

     

Carvalhinha Teucrium chamaedrys 
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Alecrim-da-

serra 

Thymus caespititius      

Sargaço-

branco 

Teucrium fruticans      

Bela-luz Thymus mastichina 

 

     

Tomilho-das-

serras 

Thymus pulegioides      

Tomilho-

vulgar 

Thymus vulgaris      

Erva-de-

Santa-Maria 

Thymus zygis 

 

     

Viburno 

 

Viburnum davidii      

Viburno-da-

China 

Viburnum plicatum      

 

Tabela 10 - Caraterísticas principais das herbáceas propostas 

Nome 

comum 
Nome científico 

Ciclo 

de vida 
Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Macela-

francesa 

Achillea ageratum      

Milfólio Achillea millefolium 

 

     

Agapanto Agapanthus africanus 

‘Albus’ 

     

Agastache Agastache ‘Purple 

Haze’ 

     

Grama de 

nuvem 

Agrostis trunculata      

Espargo 

 

Asparagus densiflorus      

Aspidistra Aspidistra elatior      

Bergénia Bergenia cordifolia      



119 

Bole-bole 

 

Briza media      

Bromélia Bromelia nutans      

Açafrão-

bastardo 

Carthamus tinctorius      

Boliana 

 

Centranthus ruber      

Lírio-convale 

 

Convallaria majalis      

Alcachofra Cynara cardunculus 

var.colymus 

     

Grama-do-

monte 

Deschampsia 

cespitosa 

     

Cravina Dianthus 

gratianopolitanus 

‘Firewitch’ 

     

Equinácea Echinacea purpurea 

‘White Swan’ 

     

Cardo-de-isca Echinops ritro 

‘Veitch’s Blue’ 

     

Festuca 

 

Festuca gautieri      

Festuca-azul 

 

Festuca ovina glauca      

Erva-de-São-

João 

Glechoma hederacea      

Erva-do-

Japão 

Hakonechloa macra      

Lírio-de-um-

dia 

Hemerocallis fulva      

Rabo-de-lebre Lagurus ovatus 

 

     

Pata-de-

cavalo 

Ligularia tussilaginea      

Candelário-

dos-jardins 

Lychnis coronaria      
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Erva-

bergamota 

Monarda ‘Pink lace’      

Nêveda-dos-

jardins 

Nepeta x faassenii      

Ofiopógão-do-

Japão 

Ophiopogon japonicus      

Marioila 

 

Phlomis purpurea      

Primula 

 

Primula vulgaris      

Segurelha-

das-

montanhas 

Satureja montana      

Aveia-

dourada 

Stipa gigantea      

Verbena 

 

Verbena bonariensis      

 

Tabela 11 – Caraterísticas principais dos fetos propostos 

Nome 

comum 
Nome científico Fronde Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Feto-

mexicano 

Cibotium schiedei 

 

     

Feto- 

azevinho 

Cyrtomium falcatum      

Feto-macho 

 

Dryopteris filix-mas      

Feto-real 

 

Osmunda regalis      

Feto-azul 

 

Phlebodium aureum      

Feto-doce 

 

Polypodium vulgare      

Fentalha Polystichum setiferum 

‘Plumosum Densum’ 
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Tabela 12 – Caraterísticas principais das bolbosas propostas 

Nome 

comum 
Nome científico 

Ciclo 

de vida 
Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Órgão de 

armaze-

namento 

Alho-bravo Allium 

sphaerocephalon 

     

Beladona-

falsa 

Amaryllis belladonna      

Lírio-

germânico 

Iris germanica      

Lírio-da-

Sibéria 

Iris sibirica      

Narciso 

 

Narcissus triandrus      

Jarro-de-

jardim 

Zantedeschia 

aethiopica 

     

 

Tabela 13 – Caraterísticas principais das trepadeiras propostas 

Nome 

comum 
Nome científico 

Ciclo 

de vida 
Sol 

Necessidade 

hídrica 

Resistência 

à geada 

Sistema 

radicular 

Hortênsia Hydrangea petiolaris 

 

     

Muelembekia Muehlenbeckia 

axillaris 
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CAPÍTULO VI - REFLEXÃO SOBRE O ESTÁGIO 

 

A realização do estágio curricular no qual incide o presente relatório de estágio 

decorreu durante 6 meses (Fevereiro a Julho) com a possibilidade de alargamento da data 

até à finalização do relatório. Este estágio é o início de uma nova etapa na vida profissional 

e pessoal, conseguindo ter uma melhor perceção de como se trabalha fora do ambiente 

académico e a vivência num gabinete de Arquitetura Paisagista. 

 Tornou-se uma grande aprendizagem mas ao mesmo tempo um grande desafio 

trabalhar num gabinete, mas por fim a experiência foi única e enriquecedora, tanto a nível 

pessoal como a nível profissional. Os conhecimentos adquiridos foram de extrema 

importância e serão utilizados para toda a vida e em muitas situações. A ampla biblioteca 

fornecida pelo gabinete ajudou em todos os sentidos, tanto a nível de projeto, como de 

enquadramento histórico e a visualização de catálogos e materiais foram imprescindíveis. 

Para além dos livros, o conhecimento adquirido ao máximo sobre vegetação através dos 

arquitetos paisagistas Joana Carneiro e João Bicho foram uma mais-valia para o relatório de 

estágio e para o conhecimento em geral sobre vegetação, o que levou também a escolher 

este gabinete. 

 Os desafios solicitados durante todo o estágio, no âmbito da Arquitetura Paisagista, 

permitiram a aplicação na prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, desde 

planos de plantação no Jardim AC, Jardim JC, Jardim CEC, Jardim SM, Jardim LM e 

Floreira FS, planos de iluminação no Jardim AC, Jardim PI e Jardim JMB, planos de 

planimetria no Jardim AC e Jardim MX, MTQ (Mapa de trabalhos e quantidades) no Jardim 

CR, criação de bases de trabalho no Jardim JC, Jardim CHD e Jardim JPG, perspetivas no 

Jardim SM, Jardim CEC e Jardim QA, cálculos e medidas de áreas no Jardim CR, Jardim 

CEC, Jardim JPG e Jardim MFS, planos com imagens de referência no Jardim CEC, Jardim 

JPG e Jardim JE51 e alçados no Jardim MX. Com isto permitiu diversas colaborações mas 

também foi possível aprender e aperfeiçoar ferramentas para uma melhor rentabilização do 

trabalho e uma melhor preparação a nível de sofwares informáticos como o Autocad, o 

Sketchup e o Photoshop. Aprendeu-se como se organiza pastas/ficheiros/nomes de projetos 

para uma melhor ordenação dos trabalhos procedidos. Denota-se que a transição entre 

universidade e gabinete é um pouco complexa por se estar habituado a trabalhar de uma 

determinada maneira e ser necessária a capacidade de adaptação à diferente exigência, 

organização e métodos de trabalho. 

 Em todo o processo de escrita do relatório de estágio foi possível trabalhar e 

acompanhar a obra à qual se sugere a proposta, para além de ter sido possível visitar outras 

obras e viveiros. O trabalho de campo no Jardim JBJC como a monda, a seleção e 
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plantação de espécies, a organização de vegetação e a visualização de um sistema de rega 

ajudaram na compreensão do espaço e no conhecimento não só dentro do gabinete como 

na execução da obra. 

 A capacidade de saber lidar e trabalhar com as pessoas em conjunto é determinante 

para um bom projeto e para um bom ambiente no trabalho, tornando neste caso o estágio 

num sucesso e possível o cumprimento de todos os objetivos do mesmo. 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÃO 

 

A vegetação apresenta-se como papel fundamental na caraterização e diferenciação 

dos espaços, permitindo diversificar e distinguir o lugar e criar diferentes usos. O presente 

trabalho e a proposta projetual permitem perceber o potencial e a importância da utilização 

da vegetação no espaço. A implementação de vegetação em projeto de Arquitetura 

Paisagista assume um papel imprescindível na qualidade de vida dos utilizadores do espaço 

para além de melhorar as condições da fauna e da flora, proporcionando uma experiência 

única e sensorial. 

Toda a informação recolhida permitiu estudar a evolução histórica dos jardins e qual 

a forma de utilização da vegetação de cada época, desde o cultivo de trigo e cevada na 

antiguidade, plantas medicinais na idade média, plantas resistentes à topiária no 

modernismo e no contemporâneo com as “perennial mixed borders”. A evolução da arte dos 

jardins ajuda a perceber o avanço gradual da utilização da vegetação de acordo com as 

necessidades do Homem e do seu poder de persuasão sobre esta. 

Adjacente a esta pesquisa bibliográfica analisou-se a área de intervenção através do 

levantamento de campo, o meio em que se insere, a vegetação existente e todas as 

caraterísticas fundamentais para se planear um projeto de Arquitetura Paisagista. A 

vegetação está presente em inúmeros jardins em todo o mundo e verdadeiramente 

apreciada, desta forma para este trabalho foram selecionados diferentes casos de estudo e 

com a vegetação como elemento estrutural e pensado. Com a análise destes casos de 

estudo conclui-se que a vegetação é plantada para que sobressaia de diversas formas e 

particularidades. Estas diferentes particularidades possibilitaram o desenvolvimento do 

projeto para o Jardim JBJC. A proposta apresentada procura acompanhar os princípios de 

sustentabilidade e de biodiversidade, deste modo foram criados espaços que potenciam a 

instalação de fauna e com a utilização de espécies autóctones, o que permite inúmeros 

espaços de interesse, lazer, contemplação e de vivência no espaço exterior. 

Este projeto vem em resposta ao objetivo principal do trabalho, o planeamento de um 

jardim centrado na utilização da vegetação como elemento funcional e estrutural, ao qual foi 

cumprido com sucesso. É um projeto demonstrativo, com caráter experimental e com um 

possível cenário a atingir. A sua execução pode nunca se verificar em algumas partes 

porque haverá sempre limitações tanto a nível financeiro como a nível de competitividade 

entre as espécies utilizadas. 

Os proprietários do jardim queriam que este se transformasse num jardim 

experimental para que pudessem exibir o espaço a título de exemplo aos clientes do 
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gabinete de arquitetura paisagista de modo a estes perceberem os diferentes cenários que 

podem ser criados. 

Em suma, é necessário ponderar o uso de vegetação como um papel fundamental 

no planeamento de um espaço. As caraterísticas principais das plantas devem ser 

estudadas para que estas possam sobreviver e crescer no espaço inserido. Deve-se pensar 

na vegetação como um conjunto e não como um elemento sozinho e aqui entra o contributo 

do Arquiteto Paisagista. A sua utilização não deve ser igual a um objeto porque o Homem 

também não gostaria de ser inserido num espaço totalmente inadequado. A realização deste 

trabalho dentro de um estágio salienta a importância do mesmo e o enriquecimento a nível 

pessoal tanto prático como científico. 
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