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Resumo
Os espaços verdes desempenham um papel fundamental no apoio aos
sistemas urbanos, - providenciando serviços ecológicos e sociais - na medida em
que, para além do contributo no desenvolvimento sustentável das cidades,
melhoram significativamente a qualidade do ar, favorecem a permeabilização do
solo e por outro lado, constituem espaços fundamentais de usufruto da população
e de relevância para uma boa qualidade de vida. Os espaços verdes públicos de
proximidade são cruciais para estes contributos, facto reconhecido uma vez que
as atuais preocupações ambientais, económicas e sociais estão direcionadas
para a preservação destes espaços. Contudo o acesso ao espaço verde depende
não apenas da sua existência e da proximidade mas sim da sua qualidade e
oferta diversificada de usos, qualidade visual e ecológica e estimulando a sua
função.
Deste modo o presente trabalho desenvolve um projeto de requalificação de
um espaço verde público de proximidade da cidade do Porto, reconhecendo a
necessidade de um ordenamento e desenho do espaço como essencial para a
sua vivência enquanto um espaço verde estético, funcional e ecológico. Recorrese também a estratégias primordiais, elementares e económicas para que este
seja um projeto bem elaborado e qualificado, com uma correta implementação
que assegura a manutenção deste espaço.
Palavras-chave: desenho, ecológico, espaço verde publico de proximidade,
espaço verde urbano, estético, funcional, Jardim de Manuel Bandeira, programa,
projeto base, Porto.
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Abstract
The green spaces play a critical role in the support of the urban systems –
providing ecological and social services – since they drastically improve the air
quality, benefit the soil permeabilization and constitute fundamental spaces to be
used by the population and improve the urban life quality, besides the contribution
made for the sustainable urban development. The public green spaces are crucial
for this services, known fact since the current environmental, economic and social
concerns are focussed for the preservation of these spaces. However the access
to green spaces depends not only in its existence and proximity but in its quality
and diversity of uses, visual and ecological quality, that stimulates its function.
This way, the present work develops a requalification project of an urban public
space of the city of Porto, recognizing the necessity of planning and space design
as essential for the perception of an urban green space as aesthetic, functional
and ecological. Nevertheless, it reaches to primordial, elemental and economical
strategies so that this is a well-structured and qualified project, with proper
implementation that assures the maintenance of this urban space.
Keywords: design, ecological, urban public space, urban green space,
aesthetics, function, Jardim de Manuel Bandeira, program, base project, Porto
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1. Introdução
1.1

Apresentação do Tema

A procura de melhores condições de vida no último século resultou num aumento
da concentração populacional nos centros urbanos e como consequência numa
expansão urbana desordenada, interferindo diretamente no património paisagístico.
Os espaços verdes urbanos (EVU) fazem parte integrante de qualquer área
urbana, e a quantidade e a qualidade destes espaços são uma preocupação primordial
para os planeadores e administradores de uma cidade.
Segundo Alexandre D’Orey (2007), as paisagens humanizadas, em constante
alteração, são a expressão de complexas interações Homem-Natureza, mas também
obras colectivas, na medida em que resultam de uma ação continuada de múltiplas
gerações e, em cada momento, de muitos e variados atores que atuam em simultâneo
sobre os mesmos espaços, ou sobre espaços diferenciados mas interdependentes
quanto aos processos biofísicos, culturais e socioeconómicos.
A importância e o contributo dos espaços verdes em áreas urbanas ou
urbanizáveis é uma realidade assumida nos dias de hoje. A proteção e criação destes
espaços constituem métodos indicadores de sustentabilidade urbana e de qualidade de
vida para o ser humano, na medida em que melhoram significativamente a qualidade do
ar, reduzem a poluição atmosférica e sonora, contribuem para uma melhoria estética das
cidades, favorecem a permeabilização do solo urbano e, por outro lado, constituem
espaços fundamentais de usufruto, uma vez que são locais, por excelência, de atividades
de lazer e recreio. Vários estudos têm vindo a demonstrar que a população é sensível às
amenidades induzidas pela proximidade a espaços verdes. As áreas urbanas com
vegetação são consideradas mais atrativas e contribuem para uma maior percepção de
bem-estar pelos residentes locais (Royé et al. 2012). Nesta perspetiva, é cada vez mais
imperativo avaliar as respetivas dinâmicas de atratividade e acessibilidade a estes
espaços.
A cidade do Porto registou no plano ambiental, uma evolução que poderá ser
considerada globalmente favorável, particularmente no que respeita à dotação de
espaços verdes, à qualidade do ar e à valorização dos resíduos sólidos (REOT, 2015).
Os EVU que compõem o sistema verde público abrangem um vasto campo de
oportunidades naturais, culturais e paisagísticas na sua diversidade tipológica. Espaços
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verdes públicos de proximidade (EVPP), ou de vizinhança como são por vezes
apelidados, são elementos notáveis destas oportunidades. A distinção do espaços verdes
urbanos ao nível da vizinhança é importante, já que a vizinhança é o nível de trabalho
para a aplicação de estratégias ecológicas. A vizinhança é sinónimo de proximidade e
pode ser definida como uma área de características homogêneas (Gupta et al. 2012).
A nível de proximidade, a disponibilidade de espaços verdes afeta positivamente a
qualidade do meio ambiente, promoção a atividade física, o bem-estar psicológico e a
saúde pública geral dos residentes urbanos (Wolcha et al. 2014), bem como a interação
social. Este tipo de espaços tendencialmente localizados nos centros urbanos
consolidados podem ter uma forte conexão com o quotidiano local, detendo assim uma
componente de ação social (Herzele et al. 2003).
Correspondendo aos objectivos estratégicos do PDM para a cidade do Porto que
incidem na requalificação do espaço público e valorização das componentes ecológicas,
ambientais e paisagísticas, através da sua reorganização sistémica e da minimização dos
principais impactes ambientais, a grande motivação do presente relatório teve como
ponto de partida a identificação de EVPP com necessidade de intervenção de forma a
potencializar o seu uso, melhorar o seu acesso e valorizar o seu papel e benefícios no
meio urbano.
Apresentou-se como proposta de trabalho, um projeto de requalificação para um
EVPP localizado na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, intervindo no
Jardim de Manuel Bandeira, espaço com cerca de 0,6 hectares a sul da Avenida da
Boavista, na rua Manuel Bandeira, transversal à rua Venezuela e paralela à rua António
Cardoso, enquadrado numa densidade de urbanizações.

1.2

Âmbito

O presente relatório insere-se no âmbito do Mestrado de Arquitetura Paisagista da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, cuja unidade curricular – estágio teve
lugar na Câmara Municipal do Porto (CMP), que segundo o Despacho nº 5986/2016, no
Diário da República nº 86/2016, Série II de 2016-05-04 com a necessidade de proceder à
alteração da estrutura das unidades orgânicas flexíveis dos serviços do município através
de um processo de reorganização, encarregam a Divisão Municipal de Jardins (DMJ),
enquadrada na Direção Municipal de Proteção Civil, Ambiente e Serviços Urbanos
(DMPCASU) no Departamento Municipal de Ambiente e Serviços Urbanos de assegurar
a gestão e conservação dos espaços verdes municipais, bem como a emissão de
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propostas e pareceres técnicos sobre os mesmos, garantindo a ornamentação da cidade
e a prestação de serviços de qualidade em domínios do ambiente e serviços urbanos.

1.3

Problema e Objetivos

Cada vez mais EVPP revelam-se um indicador de qualidade de vida , bem
como elementos de valorização urbana e nesse sentido, é cada vez mais
imprescindível que sejam espaços bem projetados e qualificados para o seu
contexto, criando oportunidades de acesso, de convívio para pessoas, plantas e
animais, em espaços partilhados, com o mínimo conflito possível.
Segundo

Elaine

Hoffimann

et

al.

(2017)

no

estudo

designado

“Socioeconomic Inequalities in Green Space Quality and Accessibility, Evidence
from a Southern European City”, sendo a cidade do Porto o caso de estudo, o
acesso ao espaço verde depende não apenas da proximidade geográfica ou da
acessibilidade, mas também, como referido, na qualidade do espaço (isto é,
presença e qualidade de instalações e amenidades). Essas duas dimensões
devem ser consideradas ao medir as desigualdades socioeconómicas na provisão
de espaço verde.
O relatório sobre o estado do ordenamento do território (REOT) de 2015
para a cidade do Porto apresenta cerca de 176 hectares de espaços verdes de
utilização pública correspondentes a parques públicos e a praças e jardins com
caráter estruturante do verde urbano. No período compreendido entre 2006 e
2012, cerca de 9,3 hectares correspondem a áreas reabilitadas (quadro 1 e anexo
I). Deste modo, são 55 os espaços verdes públicos da cidade, 52 dos quais são
administrados pelo conselho da cidade do Porto e três são de propriedade
privada, mas acessíveis ao público, dos quais sete correspondem a parques
urbanos, 12 a jardins históricos e 36 a espaços de proximidade (Hoffimann et al.
2017).

Quadro 1 - Concretização da área verde de utilização pública.
Fonte: Câmara Municipal do Porto, Plano Diretor Municipal
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Contudo, é importante ter em mente que a mera presença de um espaço
verde não garante o seu uso, para tal é necessário um adequado ordenamento e
desenho do espaço exterior e da paisagem, que reflita o desenvolvimento de uma
matriz verde de habitats de uso múltiplo, acessos e equipamentos com
significativa qualidade funcional, ecológica e estética (Marques et al. 2014).
O presente trabalho tem como principal objetivo a apresentação de uma
proposta de intervenção para um EVPP na cidade do Porto ao nível do projeto
base (ou anteprojeto). A área de estudo foi selecionada em conjunto com as
preferências da CMP pós uma avaliação da pertinência e urgência de intervenção
nos espaços que privassem de ordenamento e desenho, bem como do seu uso e
do carácter funcional. Contextualizando o principal objectivo, a implementação e
gestão de um projeto bem elaborado conferem aos EVP, dinâmica e
sustentabilidade. A proposta apresentada ao nível do projeto base, desenvolve a
solução do estudo prévio, sendo constituído por peças escritas e desenhadas e
outros elementos de natureza informativa que permitam a conveniente definição e
dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua
execução. Tem como elemento especial a elaboração de um plano geral que
constitui um acréscimo de rigor e pormenor em relação à fase anterior, onde se
indiquem: características do tratamento das superfícies homogéneas; volumes
construídos ou vegetais; modelação de terreno; alçados ou cortes que descrevam
a solução apresentada, definição dos pressupostos para dimensionamento e
traçado e traçados esquemáticos de todas as infraestruturas, e estruturas
construídas, bem como Dimensionamento de medidas de acondicionamento
acústico e análise prospectiva do seu desempenho (Portaria n.º 701-H/2008).
Paralelamente existe um conjunto de objetivos secundários que estão
subentendidos com a apresentação de um projeto base de arquitetura paisagista
tais como a requalificação de um espaço público com preexistências e valorização
das componentes ecológicas, ambientais e paisagísticas, através da sua
reorganização sistémica, reconhecendo as particularidades e condicionantes e a
elaboração de peças e reflexões absolutamente profissionalizantes sobre o
conhecimento adquirido na formação académica.
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Metodologia

A metodologia utilizada para este trabalho passou pelo levantamento
minucioso do espaço bem como da uma analise e tratamento dos dados
recolhidos sintetizando a informação de forma a garantir a eficiência da proposta
(quadro 2). A cartografia da cidade, o inventário arbóreo, o levantamento
fotográfico da situação existente bem como o registo de opiniões dos utilizadores
foram alguns dos materiais fundamentais para o sucesso deste trabalho.

Quadro 2 - Metodologia de Trabalho
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2.Caraterização da Área de Estudo
1.5

Localização, Enquadramento e Caráter

O Jardim de Manuel Bandeira é um espaço verde de carácter publico que
se encontra inserido numa área residencial que pela implantação dos edifícios
circundantes, bem como pela diferença de cotas em comparação com os
arruamentos das principais frentes urbanas desta zona, adquire vivências de
carácter praticamente resisto aos habitantes das proximidades. Na União de
Freguesias Lordelo do Ouro e Massarelos, situa-se a sul da Avenida da Boavista,
na rua Manuel Bandeira, transversal à rua Venezuela em paralelo com a rua
António Cardoso.

Figura 1 – Localização da área de trabalho no distrito do Porto; Vista aérea da área de trabalho.
Fonte: GoogleEarth, 2016

Figura 2 – Vista aérea da área de trabalho, rua da Venezuela e urbanizações.
Fonte: GoogleEarth, 2016
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Com cerca de 0,6ha, a sua forma elíptica distingue-o das diferentes formas
dos espaços de proximidade que se encontram na cidade do Porto, assim como a
densidade de estrutura arbórea que apresenta. Segundo Farinha Marques et al.
(2014), um espaço com função de enquadramento e remate da malha urbana
aparentemente resultante de uma área sobrante ou destinada ao ajardinamento
de espaços de proximidade na altura da construção das urbanizações adjacentes.
Trata-se de uma área plana ao nível da estrutura do espaço, contudo,
encontra-se em diferente cota comparativamente aos principais acessos que
podem ser feitos por circulação automóvel a sul pela rua Venezuela ou a norte
pela rua António Bessa Leite. Apresenta um elevado índice de permeabilidade,
ultrapassando cerca de 99,7%, pela ausência de áreas pavimentadas. Não
contem qualquer elemento de água que o caracterize.
A configuração do limite de intervenção apresenta-se de forma rígida e
contida estendendo-se a duas pequenas áreas irregulares de enquadramento
justapostas como se pode verificar na seguinte figura.

Figura 3 – Espaços verdes de enquadramento anexos ao Jardim de Manuel Bandeira.
Fonte: GoogleEarth, 2016

A falta de uma rede de percursos e de equipamento urbano nesta área
restringe a sua utilização, limitando-o à função de enquadramento, havendo por
isso, a necessidade de um adequado ordenamento e desenho do espaço,
instalação de acessos e equipamentos com significativa qualidade funcional,
ecológica e estética para o aproveitamento do potencial deste espaço enquanto
EVPP (anexo II).
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No que diz respeito à estrutura vegetal, esta, embora densa, carece de
qualidade estética pela falta de organização e desenho, atribuindo ao espaço,
juntamente com a biodiversidade de espécies, um carácter naturalista. A
disposição regular de alinhamento na periferia contrapõem-se à aleatoriedade da
disposição dos exemplares no interior. De um modo geral vários exemplares
encontram-se em mau estado pela competição que é criada. A estrutura arbustiva
é reduzida e insipiente, aparentemente sem relação com qualquer função de
desenho do espaço verde pela disposição aleatória e individual do exemplares.
As descontinuidade, não propositadas, que se encontram ao nível da estrutura
herbácea revela-se fruto da má adaptação ao local, sobretudo em áreas com
maior sombra.
Trata-se de um espaço com disponibilidade de aproximadamente 50
estacionamentos permitidos, distribuídos por duas áreas incluídas no jardim.
Contudo, é alvo de um abusivo aproveitamento de estacionamento nas vias de
circulação que o delimitam.
Havendo apenas um percurso irregular estruturado a norte do jardim em
lajes de betão, este espaço é utilizado para travessia em determinados trajetos,
nomeadamente ao centro do jardim. É ainda um espaço que responde às
necessidades dos animais de estimação. Sem áreas de estadia associadas,
apresenta uma modelação aparentemente injustificável mas que se salienta
quando é contemplado.
É por isso, um espaço que embora tenha potencial enquanto maciço verde
e biodiversidade de proximidade, não se encontra qualificado para o seu contexto.

1.6

Análise Espacial

O levantamento topográfico rigoroso é essencial para o desenvolvimento
de uma proposta. Só assim conseguimos ter uma base fiável de trabalho para o
desenvolvimento das peças que compõe a proposta. (anexo II)
A análise da envolvente, a caracterização por habitats, bem como o
levantamento fotográfico também são peças essenciais para o conhecimento e
percepção espacial das áreas, fundamental para a evolução do traçado da
proposta.
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Figura 4 – Serviços instalados na envolvente ao Jardim de Manuel Bandeira.
Fonte: Autor

Figura 5 – Levantamento fotográfico efectuado em diferentes dias de visita ao Jardim de Manuel Bandeira.
Fonte: Autor
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Oportunidades e Constrangimentos

A tabela seguinte sintetiza a análise, reunindo as principais potencialidades
do jardim, bem como os problemas e carências de que o espaço é alvo.

Quadro 3 – Síntese – oportunidades, constrangimentos e principais objectivos.
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2. Linhas Orientadoras
Com o desenvolvimento do trabalho, tornou-se oportuno o reconhecimento
de estratégias utilizadas e aplicadas em EVPP da cidade do Porto. Foram vários
os locais visitados e analisados, registando as soluções de maior relevância.
Tendo em conta que foram espaços com intervenções no passado, constataramse as estratégias que aparentemente garantem a funcionalidade enquanto EVPP,
bem como algumas técnicas de desenho do espaço.

Quadro 4 – Alguns casos de estudo na cidade do Porto.

Nos casos de estudo foram reconhecidas soluções ao nível do material
utilizado quer para pavimentos nos acessos, quer para o equipamento dos
espaços. A utilização de materiais resistentes, bem como a aplicação de materiais
naturais foram algumas dessas soluções. A necessidade de estabelecimento de
um passeio que circundasse o espaço também foi reconhecido em grande parte
dos casos, assim como a presença de zonas de estadia ou de equipamento
infantil como centro de estimulo. No que diz respeito à vegetação, esta não
demonstrava uma boa qualidade de conservação e manutenção, exceptuando os
casos de intervenção mais recentes, aparentemente devido ao facto de ser
apenas utilizada como elemento estético e não funcional para estes espaços.
Esta análise foi crucial para ma escolha dos materiais e para os métodos de
instalação utilizados na proposta.
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3. Proposta de Intervenção

Figura 6 – Plano Geral da proposta de intervenção.

3.1

Memória descritiva

3.1.1 Conceção geral: conceito e programa
A proposta de intervenção para a área de estudo apresentada no plano geral
da figura 5 (anexo V), foi determinada pelas necessidades básicas mas
fundamentais para o uso fundamental de um espaço verde público de
proximidade tendo em conta as sensações ambientais já estabelecidas do lugar
consequentes do coberto arbóreo consolidado de que é dotado, e dos objetivos e
expectativas dos utilizadores - decisivos no traçado e organização do espaço.
O desenvolvimento da proposta passou pela combinação de um programa
estrategicamente pensado para o funcionamento deste espaço que passa pela
criação de um circuito pedonal que unisse harmoniosamente todas as zonas
enquadrado com a estrutura da envolvente, a criação e o zonamento de áreas
destinadas à socialização, contemplação, estadia e apreciação estética, dotar o
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espaço de equipamento essencial para a segurança e o bem-estar dos
utilizadores e a recuperação da qualidade do coberto arbóreo consolidado
garantindo o seu ordenamento e proporcionando diversidade no uso ativo e
passivo, utilizando estratégias económicas.
Neste sentido, propõe-se um traçado rígido e estruturante, mitigando a falta
de organização da estrutura vegetal deste espaço tirando o seu maior proveito e
proporcionando uma matriz que relaciona a estrutura arbórea periferia com a
diversidade do interior. Propõe-se a união do Jardim de Manuel Bandeira aos dois
espaços verdes de enquadramento localizados nas extremidades da sua forma
elíptica, atribuindo um uso a estes espaços e relacionando-os com a envolvente.
As zonas de ligação funcionarão como zona mista pois coexistem com a
circulação local de automóveis e serão constituídas por um pavimento único, onde
a prioridade é dada à circulação do utilizadores. Este conjunto espacial multiuso
uno diversifica-se com as funcionalidades atribuídas e projetadas para as
diferentes áreas, através da análise local e específica das mesmas. A criação das
zonas de estadia desenvolvem-se a partir da extensão do pavimento utilizado na
rede de percursos formando pequenas pracetas e estão dispostas a poente do
espaço tirando proveito da exposição solar que compete com a estrutura arbórea,
bem como da disponibilidade de área no solo. As zonas estão equipadas de
mobiliário essencial para a estimulação da contemplação e apreciação estética
em que se enquadram. A praceta localizada na zona central do jardim privilegia
de um Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ e é a de maiores dimensões estando
associada a uma clareira prado onde podem ocorrer atividades de movimento ou
estadia. Está ainda associada a um continuo pavimento em saibro que a interliga
a um espaço de diversão infantil, equipado com uma estrutura de desenho
naturalista e que oferece muitos desafios de escalada para as crianças, alterando
assim o ritmo do movimento, o treino e o equilíbrio. As duas outras zonas de
estadia estão localizadas em diferentes contextos de vegetação – a norte uma
pequena zona que permite usufruir de uma mata esparsa onde predominam
exemplares perenifólios e a sul, num contexto de vegetação completamente
distinto, de maior área e associado à principal zona de recepção para quem
acede ao espaço pela rua da Venezuela.

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

14

Figura 7 – Pormenores do Plano Geral de intervenção; (1) área de estadia associada a clareira (4); (2) zona
mista; (3) área equipada para diversão infantil.

3.1.2 Modelação do terreno
Na modelação do terreno a proposta foi orientada tirando proveito da
modelação existente uma vez que grande parte dos exemplares arbóreos foram
mantidos (anexo VIII). As formas orgânicas existentes atribuíam ao espaço,
aparentemente, uma forma naturalista e continua no sentido norte-sul, ou viceversa. Tirando proveito desta continuidade, a rede de percursos sobrepõe-se às
cotas mais altas desta modelação permitindo um atravessamento na diagonal do
espaço. Tomou-se partido da modelação existente para limitação e distinção das
diferentes zonas propostas, garantindo ainda a sensação de privacidade das
áreas envolventes e um maior conforto nas zonas de estadia. A conservação de
uma considerável área permeável do espaço permite que a modelação funcione
por si só como solução de drenagem. Deste modo, toda a drenagem superficial é
feita para o interior do espaço verde, bem como o aproveitamento da modelação
que a distribui pelo mesmo.
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3.1.3 Acessibilidades
O Jardim de Manuel Bandeira, embora estando diretamente ligado às ruas
de grande afluência na cidade do Porto como é o caso da Rua da Venezuela, Rua
António Bessa Leite ou Rua António Cardoso associadas à Avenida de Boavista,
não garante facilidade de acesso pela sua inserção, a uma cota mais baixa, numa
área residencial circundante (anexo II). A rede de percursos foi projetada de modo
que fossem notáveis e convidativos os acessos ao jardim. Uma das soluções
adotadas foi a extensão do caminho até à Rua da Venezuela, um caminho
principal longitudinal que une as extremidade deste espaço verde de desenho
fluido. A criação de uma caminho periférico surge também com a necessidade da
existência de um passeio associado ao jardim que funcionasse como recepção e
convite ao seu uso. Os caminhos apresentam uma largura variável, nunca inferior
aos 2m, adaptando-se às preexistências e ao traçado da proposta. A projeção de
caminhos secundários transversais ao jardim dão resposta às intenções de
travessia e conexões diretas com a envolvente. Estão desenhados de uma forma
rígida, rectilínea e intencional para realçar que essa necessidade não dispensa o
uso, aproveitamento e contemplação do espaço (anexo X). Todas as áreas estão
interligadas por uma rede de percursos mista, com pendentes inferiores a 6% que
garantem a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida a todo espaço,
não existindo quais quer barreiras arquitectónicas.

3.1.4 Pavimentos e estruturas construídas
A pavimentação utilizada como base para todo o espaço compreende uma
conjugação de betão, assumidamente artificial, e saibro. A utilização de lajes de
betão com uma estereotomia irregular que pretende contrastar com o ambiente
naturalizado do espaço, garante o sucesso da sua implementação pela
possibilidade de se adaptar aos constrangimentos das preexistências (e.g. raízes
na superfície). Estas lajes são de betão armado in situ de acabamento fino, na cor
natural, sendo utilizada uma estratégia de construção como mostra o pormenor da
figura 7. Contrastando com coloração cinzenta do betão é utilizado o saibro para
colmatar as juntas das lajes, com largura igual ou superior a 0,2m, bem como na
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característica

permeabilidade do espaço. Para a estabilidade deste material é fixada um guia de
contenção em madeira (figura 8), também aplicada na delimitação da estrutura
herbácea e arbustiva facilitando a sua manutenção.

Figura 8 – Pormenor de instalação de pavimento em lajes de betão armado in-situ.

Todo o jardim é delimitado por um lancil de betão que será mantido em
grande parte, sendo apenas substituído por guias do mesmo material nas zonas
de utilização mista, estas, pavimentadas em cubo de granito 11x11x11cm à cota
do jardim. No sentido de garantir a segurança da utilização deste espaços, são
utilizados pilaretes (tipo “Vicus”, Resopre) em aço para a sua sinalização. São
também mantidas a pavimentação e as áreas em cubo de granito utilizadas para
estacionamentos e localização da rede de recolha de resíduos sólidos urbanos.
Para estes, propõem-se a substituição dos ecopontos por contentores enterrados
do tipo “Blue beeTM” (Lasso), ou equivalente, caracterizados pelo seu moderno
design urbano e com a possibilidade de incorporar pilhão e dispensador de sacos
para dejetos caninos, promovendo a qualidade estética e higiénica nas áreas de
instalação.
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A zona destinada à diversão
infantil encontra-se delimitada com o
mesmo

traçado

utilizado

nos

caminhos, aplicando-se um pavimento
em EPDM para garantir a segurança
na utilização da estrutura instalada. A
estrutura proposta segue um dos
modelos “Parkour” da Kompan, ou
equivalente, esta estrutura de jogo
oferece

muitos

desafios

para

as

crianças subirem à plataforma com
vista para o espaço, bem como
desafios de escalada, alterando assim
o ritmo do movimento de escalada e
equilíbrio de treino e habilidades de
coordenação

com

um

desenho

orgânico em madeira natural (ver
figura 9).

Figura 9 – Pormenores da estratégia utilizada
para instalação dos caminhos.
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Figura 10 – Estrutura diversão infantil, Kompan, Organic Robinia, Parkour (NRO854)
.

O mobiliário urbano segue o mesmo traçado utilizado para o pavimento.
Neste sentido, a localização estratégica de muretes banco é também feita em
betão armado de comprimento irregular como é possível observar no pormenor da
figura 10, bem como as mesas nas zonas de estadia desenhadas a partir da
mesma esteriotomia do espaço.

Figura 11 – Pormenor, infraestruturas de estadia em betão armado – acabamento fino.
.
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Figura 12 – Fotomontagem, zona de estadia e parque infantil.
.

Figura 13 – Fotomontagem, zona a norte do jardim.
.
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3.1.5 Estrutura arbórea, arbustiva, subarbustiva e herbácea
No que diz respeito à vegetação, propõe-se que o projeto de intervenção
seja executado em duas fases com num período de 10 anos. Uma primeira onde
se opera a construção dos caminhos e das áreas de estadia e respectivas
plantações afectas a esta área. Só numa 2ª fase é que se prevê o abate dos Acer
negundo na periferia da faixa nascente e instalação da proposta. Isto no sentido
de garantir a orgânica ambiental potencial deste espaço, não havendo uma
abatimento e devastação total dos exemplares em más condições fitossanitárias
permitindo um desenvolvimento e estruturação dos exemplares propostos na
primeira fase e só depois a plantação do exemplares da segunda fase.
Como já referido anteriormente propõe-se manter a maioria das árvores
existentes, por se considerar importante não desvirtuar a imagem da estrutura
atual. A norte do jardim será reforçada a plantação de com uma pontuação de
árvores

de

folha

persistente,

contrastando

com

o

restante

espaço

maioritariamente de caducifólias.
Para além do peso preponderante

do alinhamento de Tílias, que será

integrado no contorno da clareira proposta, salienta-se a existência alguns Salix x
sepulcralis ‘Chrysocoma’ de grande porte cuja configuração

funcionará como

pequenos núcleos de massa verde, usados como pontos de estadia mais
intimista.
As exemplares a abater passam essencialmente por todo o estrato
arbustivo, os exemplares arbóreos com PAP inferior a 0,18m e todos os que não
se encontram em boas condições fitossanitárias. Propõem-se ainda o abatimento
faseado dos Acer negundo pela sua atual classificação de espécie potencialmente
invasora e facto da sua má conformação que resultou de uma plantação em
cilindros de 0.5m de altura e 1,1m de diâmetro. Uma vez que a estrutura arbórea
define claramente o espaço, procurou-se com a estrutura arbustiva apenas um
reforço do zonamento e das intenções estéticas pretendidas, utilizando,
essencialmente, Rododendro ponticum e Viburnum tinus. Os maciços de arbustos
de médio porte surgem como barreiras físicas que protegem a área de estadia, ou
em situação de contorno no caso a área de enquadramento urbano a sul. Estas
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zonas de maciços arbustivos de médio porte são conjugadas sucessivamente
com espécies de porte pequeno até se diluírem ao nível do parado cortado.
Todas as espécies selecionadas na categoria de arbustos, trepadeiras e
herbáceas, são adaptadas a ambientes de sombra. No que diz respeito ao estrato
herbáceo, são utilizadas diferentes misturas para distintas áreas do jardim
consoante o seu zonamento, obrigando ao escortinamento bem como à sua
limpeza. Deste modo é utilizada uma mistura de prado florido para a sementeira
na área sul do jardim e ao centro é proposto uma mistura com prado resistente à
sombra e pisoteio. Ainda nesta área, junto aos maciços arbustivos, propõe-se que
o revestimento seja de uma plantação intercalada de Vinca minor e Lonicera
periclymenum e a norte, no bosquete, o revestimento com Hedera helix, como
podemos ver nos pormenores de plantação do anexo XIII. Relativamente às áreas
de estadia a poente, optou-se pela instalação de espécies distintas pela sua
coloração e estrutura e a nascente, colmatando o alinhamento de Acer negundo,
optou-se pela plantação pontual de Fraxinus angustifolia que pelas suas
características distintas dos outros exemplares, marca o mesmo alinhamento.

3.1.6 Rega
No que diz respeito ao sistema de rega, inexistente na situação atual, a
proposta passa pela instalação de duas bocas de rega, funcionando como
necessidades pontuais de utilização e manutenção. A plantação proposta pode
ser acompanhada e regada por um serviço de manutenção regular no período
estival. Evitando

assim uma instalação dispendiosa e vulnerável em espaço

público. (ver anexo XIV)

3.1.7 Iluminação
No que diz respeito à iluminação pretende-se uma cobertura de iluminação
geral do espaço garantindo a segurança no uso noturno. Deste modo está
prevista a colocação de colunas de iluminação do tipo “Invicta” da Soneres, ou
equivalente (anexo XV). A localização é proposta em pontos estratégicos
essenciais para a iluminação do interior do espaço com uma altura diferente da
localização das copas das árvores, considerando que a iluminação de arruamento
existente já cobre os caminhos periféricos.
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Planos de Situação Proposta

3.2.1 Plano geral de intervenção (anexo V)
3.2.2 Plano de trabalhos preliminares (anexo VI)
3.2.3 Plano de trabalhos preliminares - vegetação (anexo VII)
3.2.4 Plano de modelação, altimetria e drenagem superficial
(anexo VIII)
3.2.5 Plano de implantação e planimetria (anexo IX)
3.2.6 Plano de acessibilidades (anexo X)
3.2.7 Plano de pavimentos e estruturas construídas (anexo
XI)
3.2.8 Plano de plantação de árvores e arbustos (anexo XII)
3.2.9 Plano de plantação e sementeiras de subarbustos,
herbáceas vivazes (anexo XIII)
3.2.10

Plano indicativo de rega (anexo XIV)

3.2.11

Plano indicativo de iluminação (anexo XV)

3.2.12

Plano indicativo de manutenção (anexo XVI)
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4. Conclusões
A apresentação de uma proposta de requalificação, após o reconhecimento da
importância de ter um EVPP com qualidade funcional, estética e ecológica, foi o
principal tema deste trabalho. A existência de um EVPP capaz de satisfazer as
necessidades do presente, não comprometendo a capacidade das gerações
usufruírem da mesma qualidade do espaço, só é possível com um projeto bem
elaborado, com estratégias económicas, uma correta instalação e manutenção e
uma proposta de ordenamento do espaço. O ordenamento é uma estratégia
desenvolvida pelo ser humano para resolver o acesso aos recursos.
O Jardim de Manuel Bandeira, tratando-se de um espaço neutro, sem
organização, configura todos os requisitos para uma prioritária intervenção. A
organização do espaço através do desenho é uma mais valia para as alternativas
do seu uso.
Confrontado com a diversidade de constrangimentos, o desenvolvimento de
uma proposta para este espaço tornou-se uma tarefa rigorosa sobre o ponto de
vista profissional, optando por estratégias, grande parte das vezes, inflexíveis.
Neste sentido, foi crucial o levantamento exaustivo da situação existente, uma
análise, do ponto de vista social e ecológico e a apresentação dos elementos
essenciais para a instrução de um projeto que conferisse a este espaço público
sustentabilidade e dinâmica, ao nível do projeto base. Um dos grandes desafios
foi o confronto com soluções que contrastavam a qualidade ecológica e funcional.
O projeto apresentado neste relatório reflete um exemplo no exercício de
desenho de EVPP

desenvolvendo estratégias económicas que garantam

principalmente a sua qualidade funcional e ecológica

pois só assim é

reconhecido o verdadeiro valor destes espaços para os seus utilizadores.
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6. ANEXOS
I.

Caracterização e Hierarquização dos Espaços Verdes –
Tipologias

ANEXO I

Caracterização e Hierarquização dos Espaços Verdes - Tipologias

FONTE: Câmara Municipal do Porto, Divisão de Parques e Jardins, 2011
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II.

Principais acessos e evolução da área de trabalho
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ANEXO II
Principais acessos e evolução da área de trabalho

FONTE: Paulo Marques et al., 2013
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III. Plano de Situacao Existente
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Pavimento em cubo de granito - estacionamento e passeio

Curvas de nível existentes

LEGENDA

0.00

Pilaretes de madeira

Caldeiras em cilindros de betão (a.0,5m x d.1,10m)

Grelhas e Sumidouros de drenagem

Pontos de iuminação

Contentores - RSU’s

Estrato arbustivo existente

Estrato arbóreo existente

INVENTÁRIO ARBÓREO
Ac - Aesculus x carnea
Ah - Aesculus hippocastanum
An - Acer negundo
Anv - Acer negundo ‘Variegatum’
Ap - Acer pseudoplatanus
Ba - Betula alba
Bp - Betula pendula
Ca - Cedrus atlantica
Cbe - Cyphomandra betacea
Cl - Cupressus lusitanica
Cla - Chamaecyparis lawsoniana
Cs - Cercis siliquastrum
Fa - Fraxinus angustifolia
Fe - Fraxinus excelsior
Fs - Fagus sylvatica ‘Purpurea’
Gb - Ginkgo biloba
Jn - Juglans nigra
Ll - Ligustrum lucidum
Ma - Myoporum acuminatum
Mg - Metasequoia glyptostroboides
Mn - Morus nigra
No - Nerium oleander
Pa - Populus alba
Pca - Prunus cerasifera ‘Atropurpureum’
Pn - Populus nigra
Ps - Prunus serrulata
Psp - Picea sp.
Pu - Pittosporum undulatum
Sj - Styphnolobium japonicum
Ss - Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
Tp - Tilia platyphyllos

INVENTÁRIO ARBUSTIVO
Ag - Abelia grandiflora
Dsp – Deutzia sp
Ep - Elaeagnus pungens
Hs - Hibiscus syriacus
Jh - Juniperus horizontalis
Pl - Prunus laurocerosus
Pse - Photinia serratifolia
Vt - Viburnum tinus
Ya - Yucca aloifolia

Limite da àrea de intervenção

DA
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IV. Caracterização – Habitats
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ANEXO IV

Caracterização - Habitats - Jardim de Manuel Bandeira - ESCALA: 1/600

FONTE: Paulo Marques et al., 2013
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V.

Plano geral de intervenção
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2.

1.

1.

4.

2.
3.

5.
1.

Zona mista (uso pedonal e automóvel)

Zonas de estadia

LEGENDA

Zona de diversão infantil

Curvas de nível existentes

Clareira
Mata esparsa

Curvas de nível propostas

1.
2.
3.
4.
5.

0.00

Estrato arbóreo existente a manter

0.00

Estrato arbóreo proposto

Estrato arbustivo e subarbustivo proposto

Maciço arbustivo

Estrato subarbustivo e herbáceo Tipo A (Hedera helix em quadrado)

Estrato subarbustivo e herbáceo Tio B (Vinca minor e Lonicera periclymenum em quincunce)

Estrato herbáceo vivaz

Pavimento em lages irregulares de betão in-situ

Pavimento em saibro

Pavimento em EPDM para àrea de diversão infantil

Pavimento em cubo de granito (11x11x11) para zona mista

Pilaretes - “Vicus”, Resopre

Estrutura de diversão infantil - “Parkour”, Kompan

Mobiliário urbano - murete banco e mesas em betão

Pontos de iuminação propostos

Limite da àrea de intervenção

A1

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

VI. Plano de trabalhos preliminares
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0.00

Curvas de nível existentes

LEGENDA

Demolição

Reparação

Construção

Limite da àrea de intervenção

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

VII. Plano de trabalhos preliminares – vegetação
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0.00

Curvas de nível existentes

LEGENDA

Exemplares arbóreos a manter

Exemplares arbóreos a abater 1ºfase

Exemplares arbóreos a abater 2ºfase

Exemplares arbustivos a abater

Listagem de espécies arbóreas a abater 1ºfase

10 An - Acer negundo
19 Anv - Acer negundo ‘Variegatum’
1 Ap - Acer pseudoplatanus
1 Ba - Betula alba
4 Bp - Betula pendula
3 Cl - Cupressus lusitanica
3 Cla - Chamaecyparis lawsoniana
1 Ll - Ligustrum lucidum
1 Ma - Myoporum acuminatum
2 No - Nerium oleander
2 Pca - Prunus cerasifera ‘Atropurpureum’
1 Ps - Prunus serrulata
1 Psp – Picea sp.
1 Pu - Pittosporum undulatum
1 Sj - Styphnolobium japonicum
1 Ss - Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
1 Tp - Tilia platyphyllos

Listagem de espécies arbóreas a abater 2ºfase

4 An - Acer negundo
18 Anv - Acer negundo ‘Variegatum’

Listagem de espécies arbustivas a abater

Limite da àrea de intervenção

2 Ag - Abelia grandiflora
6 Dsp – Deutzia sp
1 Ep - Elaeagnus pungens
25 Hs - Hibiscus syriacus
1 Jh - Juniperus horizontalis
2 Pl - Prunus laurocerosus
1 Pse - Photinia serratifolia
1 Vt - Viburnum tinus
5 Ya - Yucca aloifolia

VEGETAÇÃO

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

VIII. Plano de modelação, altimetria e drenagem superficial
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64.40

64.60

64.50

64.40

64.40

64.50

64.50

65.00

64.75

64.50

65.00

64.50

64.40

66.10

65.50

65.0

65.0

65.50
66.10

65.30

64.50

67.50

66.00

67.50

67.25

66.50

67.75

67.50

66.00

68.60

68.00

67.50

66.25
65.75

68.00

66.50

65.75

64.75

67.50

65.30

66.00

66.50

67.75

67.50

67.75

67.85

67.50

67.00

68.25

67.75

0.00

0.00

Curvas de nível propostas

Curvas de nível existentes

LEGENDA

0.00

Pontos cotados
Grelhas e Sumidouros de drenagem
*Nos pavimentos a drenagem superficial de i=2%
em direção ao interior do jardim

Limite da àrea de intervenção

PLANO DE MODELAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL

A1

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

IX. Plano de implantação e planimetria
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0.00

Medidas planimétricas (m)

Curvas de nível existentes

LEGENDA

Limite da àrea de intervenção

0.00

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

X.

Plano de acessibilidades

34

0.00

Curvas de nível propostas

Curvas de nível existentes

LEGENDA

Circulação pedonal e ciclável principal

0.00

Circulação pedonal e ciclével secundária

Circulação automóvel

Circulação mista (automóvel com prioridade pedonal e ciclável)

Àrea de estacionamento legal

Limite da àrea de intervenção

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

XI. Plano de pavimentos e estruturas construídas
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0.00

Curvas de nível propostas

Curvas de nível existentes

LEGENDA

Pavimento em lages irregulares de betão in-situ - acabamento fino

0.00

Pavimento em saibro

Pavimento em EPDM

Pavimento em cubo de granito (11x11x11)

Guias e Lancis em granito

Guias de contenção em madeira

Contentores RSU’s enterrados do tipo “Blue beeTM”

Pilaretes - “Vicus”, Resopre

Estrutura de diversão infantil - “Parkour”, Kompan

Muretes banco e mesas em betão - acabamento fino

Limite da àrea de intervenção

Grelhas e Sumidouros de drenagem

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

XII. Plano de plantação de árvores e arbustos
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3Vt

5Ri

5Vt

2Qr

2Qr

5Vt

p

3Qr

3Fa

2Fa

Rhododendron indicum
Rhododendron ponticum
Viburnum tinus

Estrato arbustivo existente

Cupressus lusitanica
Fraxinus angustifolia
Fagus sylvatica ‘purpurea’
Larix decidua
Quercus rubra

(Azalea) – vaso 1L, alt 20-30cm
(Rododendro) – vaso 5L, alt 49-50cm
(Viburnum) – vaso 1L, alt 20-30cm

(Cipreste-português) – vaso 25L, alt 2,5-3m
(Freixo de folhas estreitas) – TR, alt 1-2,5m, pap 10-12cm
(Faia-purpura) – alt 3,5-4m, pap 14-16cm
(Laricío europeu) – vaso 7L, alt 1,25-1,5m
(Carvalho Americano) – TR, pap 10-12cm

Estrato arbóreo proposto - 2ªFase

Estrato arbóreo proposto - 1ªFase

Estrato arbóreo existente a manter

LEGENDA

2 Cl
8 Fa
9 Fsp
2 Ld
12 Qr

35Ri
9Rp
28Vt

Limite da àrea de intervenção

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base
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XIII. Plano de plantação e sementeiras de subarbustos, herbáceas
vivazes

52Hh

30Lp
120Vm

36Hh

120
30

80Hh

75Hh

35Rh

190Hh

20Rh

14Lp
52Vm

11Lp
45Vm

10Lp
40Vm

1m

Rh

1m

Rh

PORMENORES DE PLANTAÇÃO

Rh

Rh

LEGENDA

55Rh

Ruscus hypoglossum

433Hh Hedera helix

Revestimento subarbustos e herbáces:

Hh

Hh

1m

Hh

1m

Hh

Vm

Vm

1m

Lp

Vm

Vm

1m

(Hera) plantada em quadricula com esp de 1m

(Ruscus) plantada em quadricula com esp de 1m

75Lp Lonicera periclymenum (Lonicera) plantada em quadricula com esp de 1m
257Vm Vinca minor
(Vinca) plantada em quadricula com esp de 1m

40% Frr
20% Frc
20% Bp
10% Lm
10% Pp

Bellis perennis
Trifolium repens
Lolium multiflorum
Festuca rubra rubra
Poa pratensis

Festuca rubra rubra
Festuca rubra commutate
Bellis perennis
Lolium multiflorum
Poa pratensis

Mistura de sementes de prado semeado à razão de 50g/m2

50% Bp
20% Tr
10% Lm
10% Frr
10% Pp

Limite da àrea de intervenção

FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

XIV. Plano indicativo de rega
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FCUP
Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

XV. Plano indicativo de iluminação
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Requalificação de espaço verde público de proximidade
Jardim de Manuel Bandeira, Porto – Projeto Base

XVI. Plano indicativo de manutenção
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0.00

Curvas de nível propostas

Curvas de nível existentes

LEGENDA

0.00

Prados
Três cortes anuais à altura máxima de 5cm

Maciços arbustivos e subarbustivos
Em crescimento semi-livre permitindo que desenvolvendo a sua forma natural.
Poda só deverá ser feita quando os exemplares invadirem infraestruturas ou caminhos,
mantendo a forma e o volume natural da espécie

Árvores
Em crescimento semi-livre, permitindo que desenvolvam a sua forma natural.
Poda só deverá ser feita quando necessário, após a completa entrada em dormência
das árvores. Deve ser feita uma poda de ramos secos ou doentes, ou em situações
de perigo recorrendo a trabalhos especializados de arboricultura por profissionais
certificados. Deverão ainda ser efectuados, com oportunidade necessária
tratamentos fitossanitários preventivos de doenças

A1

Áreas pavimentadas
Assegurar o estado de higiene em todas as áreas removendo todos os resíduos
naturais ou artificiais existentes, sempre que se justifique

Limite da àrea de intervenção

PLANO INDICATIVO DE MANUTENÇÃO

