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Resumo 
 

Esse trabalho nasce a partir do desafio de enfrentar o desconhecido, dois mundos 

novos: a temática e o espaço no qual ela será desenvolvida, por meio da alegoria aos 

jardins labirínticos, que traziam consigo toda a atmosfera misteriosa em solo catalão.  

O presente relatório de estágio constituiu-se em desenvolver um parque temático, 

em La Cellera de ter, em uma área cujo proprietário é um empreendedor local que gostaria 

de transformar sua área em um complexo verde como o maior destaque para um labirinto 

vegetal. Em princípio foi feita a caracterização do parque, uma vez que, na academia, não 

é frequente trabalhos desenvolvidos em parque privados. Em seguida foi aprofundado o 

tema apresentado, considerando os fatores históricos. E finalmente, após estas etapas, foi 

feito o estudo aprofundado da área de intervenção, criando base para a construção de um  

relatório estruturado na valorização da paisagem montanhosa local, o Labirinto del pastor, 

transformando a área de planície vazia em um sítio cujas novas formas vegetais acontecem 

de maneira orgânica, não agredindo a paisagem existente. 

Palavras Chaves:  Labirinto, Projeto, Jardim , Histórico, Vegetação, Catalunha 

Abstract 
This work arises from the challenge of facing the unknown, two new worlds: the 

theme and the space in which it will be developed, through the allegory of the labyrinthine 

gardens, which brought with them all the mysterious atmosphere on Catalan soil. 

The present internship report consisted of developing a theme park, in La Cellera 

de ter, in an area whose owner is a local entrepreneur who would like to transform his area 

into a green complex as the biggest highlight for a vegetable labyrinth. In principle, the 

characterization of the park was carried out, since, in the academy, works developed in 

private parks are not frequent. Then, the theme presented was deepened, considering the 

historical factors. And finally, after these steps, an in-depth study of the intervention area 

was made, creating the basis for the construction of a structured report on the valorization 

of the local mountain landscape, the Labirinto del pastor, transforming the empty plain area 

into a site whose new forms vegetables happen in an organic way, not harming the existing 

landscape. 

Key-Words:  Labyrinth, Design, Garden, Historical, Vegetation, Catalunya 
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1. Introdução 
1.1 Apresentação temática e objetivo 

O presente relatório é resultado da unidade curricular - Estágio, do último ano de 

Mestrado do curso de Arquitetura Paisagista, da Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto, com orientação da Professora Teresa Dulce Portela Marques e supervisão das 

Arq.ª Paisagista Silvia Pujalte e Arq.ª Paisagista Elena Climent, socias do atelier LeA - 

Landscape Ecology Architecture, localizado na cidade de Barcelona_ Espanha  

O tema que esse relatório irá desenvolver, surge da iniciativa de um empreendo de 

criar um parque temático, ou melhor um parque privado com a temática labirinto. 

Localizada na cidade La Cellera de Ter_ Girona, em uma área total de 4,2 hectares, foi 

encomendado ao ateliê LeA - Landscape Ecology Architecture, a criação de um complexo 

verde, que teria como ponto principal um jardim labirinto. Esse parque contaria com os 

espaços: jardim labirinto, áreas para jogos infantis, área de piquenique, Bar /Restaurante, 

Agro-Shop Space, Edifício Balneários (banheiros) e elementos que auxiliam na 

infraestrutura do empreendimento como cabine de recepção/escritório,  armazém  geral e 

estacionamento. Uma iniciativa privada que busca transforma o terreno vazio da família em 

um sitio que leve diversão para o visitante. Indiretamente o projeto contempla a promoção 

da região, aumentando o número de visitantes na localidade, agregando assim valor 

identitário para cidade.  

Para entender sobre a intenções do cliente, logo no primeiro momento se apresentou 

como grande entendedor do assunto, menciona como referência o labirinto de 

Villapresente localizado ao norte da Espanha na cidade de Cantábria, que é destaque por 

ser o maior do país. É cita também, o jardim da Villa Gamberaia, em Florença, que  mesmo 

não sendo um labirinto, é destacado pelo proprietário pela existência do exedra, elemento 

vegetal que pode ser incorporado ao desenho. Também é deixado claro que não existe 

preferência em um labirinto ortogonais ou orgânicos. A criação de um espaço original fica 

muito claro uma vez que o proprietário diz: "o projeto do labirinto não é um PortAventura 

ou um parque aquático, nem é um Laberint d'Horta ou o jardim botânico de Blanes" todos 

esses espaços de lazer de grande relevância no cenário Catalão .  
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1.2 Metodologia de trabalho 

Tendo em vista o objetivo principal para esta pesquisa, que visa a criação de um Parque 

verde com labirinto e seus anexos, é pontual, nesse tópico, descrever o processo utilizado 

para desenvolver esse trabalho . 

A metodologia utilizada para abordar o tema e o objetivo em questão constitui - se na 

pesquisa e na coleta de informações referentes a proposta do novo Parque, correlacionado 

três pontos: Objetivo, Procedimento Metodológico, e Atividades desenvolvidas. 

 
 

 

 
1 Por conta do surto de Covid 19 e a política de lockdown do estado espanhol, não foi possível visitar 
a área de interversão, ficando restrito as análises dos aspectos físicos e espaciais, a levantamento 
fotográfico local (cedido pelas arquitetas), e por fotos aéreas. 

Objetivos  
Procedimentos 

Metodológicos 
Atividades Desenvolvidas 

1- Entender com visão 

crítica e técnica, as leis e 

os seus parâmetros 

urbanísticos, os 

aspectos biofísicos e 

socioeconômico sobre a 

área ser projetada. 

Estudo de dados estatísticos 

da área ; consulta as leis 

locais e os parâmetros 

urbanísticos; estudo de 

ventos, declives, exposições 

solares, hipsometria da 

região e outros aspectos 

físicos. 

Analise das leis e normativas 

que regem a ocupação do solo 

na Catalunya: 

1- Pla territorial parcial de les 

Comarques Gironines. 

2- Normes Subsidiàries de 

plantejament 1993, Ajuntament 

de la Cellera de Ter > suelo no 

urbanizable. 

2-Conhecer a área do 

Parque em seus 

aspectos físicos e 

espaciais; 

Visita à área de intervenção1 
 

Levantamento fotográfico, 

estudo em plantas através do 

ARCGIS,  e fotos aéreas pelo  

Google Earth . 

4-Porposta: 

 Laberint  del Pastor   

Elaboração do projeto  

considerando o programa de 

atividades, o sistema viário, o 

entorno, a paisagem. 

Desenho de croquis, desenho 

de projeto com auxílio de 

ferramentas (AutoCAD 2019, 

SketchUp 2019, Lumion 10). 
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2. Enquadrando o parque temático 
A definição para parques temáticos , segundo Ahton (1999) ,  são locais  de  lazer  onde  

estão  distintas  atrações  criadas a partir de um tema concreto como inspiração ou pano 

de fundo, presentes em todos  os  componentes,  sejam  eles equipamentos,  desenhos,  

arquitetura  ou gastronomia. 

A origem dos parques temáticos se deu na Europa Medieval, eram áreas específicas 

de entretenimento ao ar livre, cujas atrações incluíam shows, jogos, danças e fogos de 

artificio. Entretanto, um desses parques continua aberto até hoje, o Bakken, em 

Copenhagem, que foi inaugurado no ano 1583, detendo atualmente o título de parque mais 

antigo em operação no mundo (Carmello, 2002). 

Ainda conforme Carmello (2002), os parques são criados para que todos se divirtam, 

tendo opções para crianças, jovens e adultos. Eles se utilizam de um ou de diversos temas, 

criando um ambiente imaginário, permitindo ao visitante ter emoções em cenários de 

fantasias e sonhos.  

Em termos gerais, Zorita (2013) nos diz que os parques temáticos são espaços 

recreativos, em que podemos diferenciar dos demais parques pelas seguintes 

características : 

1. Eles têm uma identidade temática específica. 

2. Possuem um ou mais espaços temáticos diferenciados. 

3. São espaços fechados com acesso controlado às instalações. 

4. Possuem grande capacidade de atrair a demanda familiar. 

5. Eles contêm um conjunto de atrações, shows e estabelecimentos que 

permitem criar uma visita de cerca de 5 a 7 horas média. 

6. Apresentar formas de entretenimento ambiental gratuitamente, como 

músicos ou atores. 

7. Eles têm um caráter comercial marcado, lojas e restaurantes principalmente. 

8. Eles envolvem um alto nível de investimento. 

9. Apresentam altos níveis de qualidade tanto no produto quanto em serviço, 

manutenção e limpeza. 

10. Eles incorporam grande tecnologia em ambos os processos de produção 

como nos de consumo. 
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12. Eles geralmente têm um sistema de pagamento único por bilhete. 

Uma vez que o projeto, se enquadra em algumas dessas características como: - 

Apresentação de um tema especifico; - Acesso fechado controlado; -Pagamento único por 

acesso, entre outros. Pode afirmar que a proposta não é somente um labirinto, mas sim 

um parque temático.   

2.1 Labirinto enquanto tema  

O labirinto é um espaço a ser percorrido e situa-se na fronteira entre natureza e artificio, 

uma vez que alguns labirintos são divididos por massas vegetais outras vezes são 

desenhados com elementos sólidos. 

De acordo, Pereira (2016, posição 26), o espaço labiríntico se caracteriza pelo fato 

de permitir vivenciar uma determinada iniciação ou prova, através do percurso de seus 

diversos caminhos, procurando o centro ou a saída dele. O labirinto representa e apresenta 

uma dificuldade, um sentimento de perda e busca, e resolvê-lo implica superar obstáculos.  

O mesmo, caracteriza a temática em duas linhas gerais, Pereira (2016, posição 26): 

 - Labirinto: definido como uma forma tortuosa , não necessariamente circular, que leva 

inexoravelmente ao centro sem becos sem saídas e caminhos falsos. 

-Dédalo (Maze): seria o verdadeiro labirinto confuso como conhecemos,  denota uma 

série complexa e confusa de caminhos, becos sem saídas, traçado entrelaçado.  

Evolução histórica dos Labirintos  

Para Pereira (2016), narrar sobre a evolução dos labirintos é necessário primeiro 

localizar a origem desse símbolo. Porém sem um dado concreto sobre onde e como se 

originalizou esses elementos construído usa como ponto de partida uma pergunta. O que 

vem à mente quando se fala sobre labirinto ? 

Seguramente umas das respostas apontaria a mitologia grega como um dos primeiros 

registros da utilização do símbolo. Muitos do que se sabe hoje sobre labirintos vem da 

constante analise da lenda do Minotauro e Teseu, Pereira (2016). 

O mito do Minotauro 

Domingues (2015) narra que o labirinto de Creta , segundo a mitologia grega, foi uma  

construção projeta por Dédalo a mando do Rei Minos, com a finalidade de manter o 

Minotauro como prisioneiro ( uma ser hibrido com corpo de homem e cabeça de touro ), 

que segundo o mito foi derrotado por Teseu. Esse herói contou com a ajuda de Ariadna 
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(filha do rei), que além de vencer o monstro consegue sair do labirinto, por um rastro de 

linha deixado por ele. 

No mito, Dédalo define o 

labirinto como “ um amontoado de 

corredores com curvas súbitas e 

becos sem saídas, através do qual 

nenhum homem poderia descobrir o 

caminho”. Que em uma tradução 

mais simplificada é um espaço 

fechado com um complexo circular 

de corredores que levam ao ponto 

central, Pereira (2016). .  

Segundo Pereira (2016), embora nenhum local em Creta tenha sido identificado 

possivelmente com o labirinto do Minotauro, moedas (figura 1) do século 3 a.c. com o 

símbolo do labirinto foram encontradas em Knossos. Esse símbolo tem um  formato de um 

circuito de sete meandros ou trilhas, conhecido como "labirinto clássico" (figura 2).  

Segundo, Domingues (2015), com a origem 

desconhecida, o mito do Minotauro aparece em 

vários registros históricos, seja nos poemas 

clássicos, nos mosaicos greco-romanos ou na arte 

da Renascença, representado como um símbolo O 

Labirinto. Simbologia que pelas diversas 

interpretações foi recebendo características em 

diversos ambientes, como a religião como exemplo 

o labirinto desenhado no piso da catedral de 

Chartres, França_ séc. XIII, o mesmo o esoterismo, 

e até mesmo o lúdico.  

 

O uso lúdico dos labirintos, como espaços de lazer, decorre em jardins das vilas 

aristocráticas europeias entre os séculos XVI e XVIII. São um convite à reflexão sobre a 

escultura e sua estreita relação com a arquitetura e a paisagem . 

Figura 1: Moedas de Knossos do século 3 a.c (Fonte: 
https://rpgista.com.br/2010/09/01/concept-arquitetura-taurica/) 

Figura 2: Labirinto clássico, com sete voltas/ trilhos 
(Fonte:https://i.pinimg.com/originals/f8/04/fa/f804fafff9

2e5a625811753fa07605ed.jpg)  
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Os labirintos presentes nos jardins. 

Na cronologia dos jardins labirínticos, Pereira (2016) conta que os  labirintos de Turfa 

começaram a surgir em meados do século XII, muitos encontrados em países de origem 

anglo-saxã como a Inglaterra, frutos de talentos anônimos faziam desenhos labirínticos 

retirando o solo vegetal e  criando valas rasas onde o peregrino tenta caminhar sem invadir 

o limite do caminho. Esse tipo de labirintos apareceu quase ao mesmo tempo que os 

labirintos medievais, que eram desenho feito no piso nas catedrais sendo circulares ou 

quadradas que assemelhava com o labirinto clássico porem continham 11 círculos, o mais 

famoso dele é o já citado labirinto da catedral de Chartres, França. 

E Pereira (2016) continua que até o Renascimento, os labirintos de errância eram 

objeto de espiritualidade, A partir  século XVI é que os bosques serpentearam por muitos 

jardins da Europa, com a dimensão do labirinto e o prazer de se perder. 

Labirintos Renascentistas. 

Pereira (2016) diz que na Eras dos Jardins Geométricos, em voga durante os anos da 

Renascença e do Barroco, entre os séculos XVI e XVIII, cita também Thomas Hill  em seu 

livro, The Profitable Art of Gardening (A Lucrativa Arte da Jardinagem), de 1568, 

recomenda que qualquer espaço vazio nos jardins deveria ser transformado num labirinto 

“com um único objetivo, ser usado como diversão às vezes”. Inicialmente construídos com 

Figura 3: Labirinto no piso da catedral de Chartres, França.(Fonte: https://wwwumviajantecombr-
jmyt0ry.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2017/09/catedral-chartres-franca-notre-dame-001-

4.jpg) 



FCUP    14  

Parque temático_ Concepção e Projeto ”Laberint del Pastor “- Catalunha 

arbustos perenes , foi adotado com o tempo o uso de sebes altas e as passagens sem 

saída o labirinto começou a tomar a forma do que hoje conhecemos como Dédalo. 

Labirinto de Versalhes e Hampton Court.  

De acordo Bonells (2017), o jardim do palácio de Versalhes começou a ser construído 

em 1662, pelo o arquiteto paisagista André Le Nôtre (1613-1700)por ordem do Rei Luís 

XIV (1638 –1715).Sendo concluído em 1674 o labirinto que foi um Dédalo com caminhos 

que funcionavam como corredores pela vegetação densa. O desenho do local feito por 

Charles Perrault (criador de contos de fadas como cinderela , chapeuzinho vermelho e etc) 

mostra que o tal labirinto-dédalo tinha pelo menos três pontos de entrada e algumas 

passagens isoladas que não se ligavam. Pereira (2016) completa  Era possível se perder 

no admirado labirinto francês, que contava com trinta e nove grupos de esculturas 

hidráulicas representando as fábulas de Esopo. Em 1774, os caminhos foram rearranjados 

para assumir uma ordem concêntrica e as criaturas de Esopo foram levadas embora e 

substituídas por uma única estátua, uma representação comum da deusa greco-romana 

do amor, Vênus. 

 Outro labirinto bastante 

conhecido é jardim do Palácio de 

Hampton Court em Surrey, na 

Inglaterra, segundo Pereira (2016), 

O labirinto de cerca viva mais antigo 

foi construído para o rei William no 

final do século XVII. A sua forma 

trapezoidal distinta deve-se aos 

caminhos pré-existentes que 

percorrem o labirinto. Como registro o pesquisador britânico Matthews (1922) “Não é de 

grande complexidade, mas (...) é de um padrão elegante e simétrico, com o suficiente de 

um quebra-cabeça para sustentar interesse e causar divertimento sem o excesso de 

complicação desnecessário e tedioso. A área ocupada por ele é mais de um quarto de um 

acre – não é um espaço grande, mas o suficiente para acomodar cerca de metade de uma 

milha do caminho total”.  

Na segunda metade do século XVIII o interesse nos jardins labirínticos foram 

diminuindo e muitos exemplares foram destruídos, estava em difusão os jardins ingleses 

mais modernos, Bonells (2017). 

 

Figura 4: Labirinto de Hampton Court, Inglaterra (Fonte: 
http://www.caminhosdelondres.com.br/hampton-court-palace/)  
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Labirinto da Horta 

O Parque do Labirinto da Horta um jardim 

histórico no bairro Horta-Guinardó de 

Barcelona, o mais antigo preservado da 

cidade. Localizado na antiga propriedade da 

família Desvalls, perto da cordilheira 

Collserola, iniciado no ano 1794 e concluído 

em sua primeira fase no ano 1808, foi obra do 

arquiteto paisagista italiano Domenico Bagutti. 

O terreno inclui um jardim neoclássico do 

século XVIII e um jardim romântico do século 

XIX. Bonells (2017). 

Segundo Gabancho (1999), na porção 

oeste do sitio está o labirinto de plantas que dá 

nome ao parque. É composto por 750 metros 

lineares de ciprestes podados, que ocupam uma área de 45 x 50 m [...], no centro do 

labirinto encontra-se uma praça com oito entradas de ciprestes, recortados em arco, 

adornados com uma estátua de Eros sobre um pedestal. 

O labirinto reflete as ideias cortesãs do século XVIII relacionadas à bravura e aos jogos 

eróticos—apropriados quando os casais se perdem no labirinto —, que revelam no fundo 

uma visão cética do amor, Revilla (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Saída do labirinto ( Fonte: Autor ) 

Figura 5: Foto aérea, Parque do labirinto da horta 
(Fonte: https://www.instagram.com/p/BXVsKTBBIKl/, 
Autor: Rares Pulbere) 
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Labirintos na atualidade. 

Inicialmente, segundo Bonells (2017), o labirinto de sebes não tinha a intenção de 

confundir, mas de fornecer uma trilha de caminhada única, mas nos tempos modernos, os 

labirintos de sebes aumentaram em complexidade.  

Hoje muito difundido na Europa, o labirinto é um novo conceito de turismo as vezes 

efêmeros, mas geralmente perene, Bonells (2017). 

Como efêmeros podemos 

citar os labirintos de milho. Esses 

labirintos só estarão funcionando 

durante a vida útil da planta, que 

é entre meado de julho até 

setembro, para a operação é 

preciso esperar o milho estar alto 

para depois construir os 

caminhou paredes _ se houver 

pouco sol na primavera, as 

plantas crescem mais devagar.  

 

Pode ser elaborado de 

dois modos: construindo 

os caminhos como por 

exemploo labirinto de 

Beaugency_França ou 

construindo as paredes 

como o labirinto Amaze 

park _Madrid. 

 

 

E como labirinto perene atual, podemos usar como exemplo o labirinto de Villapresente, 

o maior labirinto da Espanha, com uma plantação em torno de 4.000 árvores (Cupressus 

leylandii), distribuídas em uma área de 5.000 m² (mais precisamente 5.625m²). No caminho 

existem algumas armadilhas, como o arco por exemplo que atrai o visitante e distancia da 

saída. No terreno também existem placas / cartazes que indicam a direção para a área 

central (descanso). Existem "saídas de emergência" espalhadas ao longo do percurso e 

Figura 7: Labirinto de milho de Beaugency ( Fonte: 
https://lepetitmoutard.ouest-france.fr/place/labyrinthe-de-

beaugency_beaugency_22837/photo) 

Figura 8:Labirinto de milho Amaze park. (Fonte 

https://noticiascuriosas.com/wp-content/uploads/laberinto-780x405.jpg) 
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um ou dois guias no interior para oferecer ajuda. Pode caminha por quase 5 km, e um 

tempo que varia entre 30 minutos e 1 hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Gamberaia, Italia  

Villa Gamberaia está localizada na periferia da cidade de Settignano, a cerca de 

cinco quilômetros de Fiesole, cenário de algumas das primeiras vilas do Renascimento 

italiano. O plano geralde Villa Gamberaia está organizado de forma lógica e clara. Dentro 

de sua estrutura simples, encontra-se uma coleção diversificada de espaços ajardinados 

de mérito arquitetônico e hortícola. um dos elementos que destaca do desenho é o Exedra 

de Cipreste. (MURPHY, 2012) 

O Exedra, segundo 

Murphy, Ciprestes e 

sebes de caixa 

lindamente esculpidos 

delineiam cada uma das 

quatro piscinas neste 

projeto de jardim 

quadripartido. A 

extremidade sul do 

jardim é cercada por uma 

sebe de cipreste, 

Figura 9: Area de descanso, Laberinto de Villapresente 
(Fonte:https://pbs.twimg.com/media/Dm0Hmp3W4AA-d9r?format=jpg&name=large) 

Figura 10:Foto Exedra vegetal (Fonte:https://www.havefolket.com/2013/10/i-
monty-dons-fodspor-del-i-villa_18.html#more) 
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aparada para se parecer com uma parede arquitetônica de aberturas em arco em forma 

semicircular. O pinheiro-manso na exedra é um "acidente" moderno que equilibra 

habilmente o design rigidamente formal. 

3.  Análise da área de intervenção 
 

3.1 Enquadramento geográfico 

La Cellera de Ter, é um cidade 

espanhola situada na região de 

La Selva  pertencente a província 

de Girona está localizado no 

extremo nordeste da comunidade 

autónoma da Catalunha, faz 

fronteira com as províncias 

Barcelona, Lérida, França e o mar 

Mediterrâneo.  

 

O núcleo urbano está rodeado pelo rio Ter e pelo riacho Osor ao pé da montanha 

Puigdefrou, essa depressão faz parte das últimas cordilheiras do maciço Guilleries _ 

sistema montanhoso da Catalunha. Como zona urbana tem uma área 14,63 km² com 

população de 1 946 habitantes, densidade 137,12 hab./km² e língua oficial Catalão, 

segundo o Censo 2019.   

Sobre a zona de 

intervenção fica localizado na 

porção noroeste da cidade, um 

pouco afastado do centro da 

cidade próxima da área 

montanhosa. Com área total de 

aproximadamente 35.000m², com 

uma largura em sua faixa máxima 

de 200 metros e 163 metros de 

comprimento em sua parte maios.  

 

 

Figura 11: Localização de La Cellera de Ter na Espanha (Fonte: 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sellera_de_Ter#/media/Archivo:Es

pa%C3%B1aLoc.svg) 

Figura 12: Perspectiva mostrando área de intervenção e cadeia 
montanhosa ( Fonte: Google Earth) 
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3.2 Análise biofísico e socioeconômica  

  Acessos  

A área de intervenção 

dispõe de bons acessos rodoviários 

na sua envolvente. O acesso é feito 

pela Carrer Doctor Codina (Linha 

azul), via importante que liga uma 

extremidade a outra do concelho, 

outra via estruturante da cidade o 

Eix Olot _Lloret de mar (linha 

vermelha) liga La Cellera de ter 

com as demais cidades e está 

bastante próxima da zona do 

projeto.  

 Quanto à acessibilidade 

por transportes públicos 

rodoviários existe uma paragem  

de autocarro (ponto vermelho), a 

cerca de 1,2 km ao sul da área de 

intervenção, na zona mais urbanizada. Porém não é fácil encontrar autocarro que fazem 

viagem para a cidade. Os acessos pedonais não são bem construídos,  não existe calçadas 

na via principal da cidade depois que ela avança do centro da cidade. 

Figura 13: Mapa com indicação de vias 
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Hipsometria 

A sitio se encontra sobre uma 

planície ao final de uma cadeia de 

montanha, segundo a carta 

hipsometria divulgada pelo governo 

da Catalunha através do MUC_Mapa 

Ubanístic de Catalunya,  os valores 

altimétricos tendem a diminuir do lado 

Oeste (montanhas) para este (zona 

urbanizada). Tendo pouca variação 

de altitude, a área se encontra entre 

a curva de nível  200 e curva de nível 

185 , uma variação 15 metros de altitude, sendo que as áreas mais próximas à urbanização 

é a porção mais baixa .A inclinação média é de 6,5%. 

Clima 

A la Cellera de Ter está 

localizada a 169 metros acima do 

nível do mar, com um  clima 

quente e temperado, semelhante 

com o clima predominante da 

Espanha, com verões moderados 

e invernos temperados. De acordo 

com a Köppen e Geiger a 

classificação do Clima é 

subtropical húmido, com  15 °C de 

temperatura média. 

A região tem uma pluviosidade moderada durante o ano, os meses com maior nível 

pluviométrico são outubro a dezembro e os mais secos de junho a agosto. Em outubro 

registou-se uma média de 73mm sendo que em agosto registou se 14mm.  

 

 

 

 

Figura 15: Grafico de precipitação e temperatura (Fonte:meteoblue) 

Figura 14: Mapa de Hipsometria (Fonte: MUC) 
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Carta de ventos 

As rosas dos ventos de La cellera de ter, 

indicam que os ventos predominantes são os do 

Noroeste  e o do sul, com alta velocidade que 

pode chegar até 35km/h. Não tenho informação 

sobre a temperatura desses ventos, sobretudo 

com a velocidade considerável deve se evitá-

los.  

 

 

 

 

Vegetação local 

Segundo o Observatório da paisagem , La Cellera de ter está localizado na unidade de 

paisagem chamada Guilleries, que é caracterizado como uma região com baixo e médios 

relevos graníticos, com predominância quase absoluta da cobertura florestal, existe a 

presença de carvalhos (Quercus ilex), medronheiro(Arbutus unedo) e sobreiros(Quercus 

suber)2 porem a vegetação é predominantemente compostas por castanhas (Castanea 

sativa) . A vegetação rasteira consiste principalmente de arbustos acidófilos e apenas nas 

áreas menos florestadas, os sobreiros aparecem com vegetação rasteira na floresta. 

 
2 Sobreiros são formações de árvores dominadas pelos sobreiros(Quercus suber) , embora que 
muitas vezes também incluem azinheiras e pinheiros, geralmente pinheiro silvestre (Pinus pinea), 
mas também pinaster (Pinus pinaster) ou pinheiro insigne (Pinus irradiado).  De acordo o Catàleg 
de paisatge de les Comarques Gironines Unitat de paisatge 13: Guilleries.  

Figura 16: Rosa dos ventos (Fonte: Meteoblue) 
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3.3 Análise das leis e normativas 

Segundo o Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Girona, o sitio está localizado 

em uma zona classificada como solo não urbanizado, com caráter agrícola.  

 

O que implica que para a concessão da licença de urbanização para a construção do 

complexo lazer-comercial: Parc del Laberinto del Pastor é primeiro exigido a aprovação de 

um projeto de ação específico, de acordo com o decreto 64/2014, de 13 de maio, do 

Regulamento sobre a proteção da legalidade urbana (LUC- Llei d'Urbanisme de 

Catalunya). 

 A elaboração do Projeto de Ação Específica de Interesse Público em solos não 

urbanizados, de acordo com o artigo 50 da (LUC- Llei d'Urbanisme de Catalunya) são 

exigidos os seguintes documentos: 

-Relatório justificando a ação; 

-Planos indicando a localização da propriedade ou propriedades onde é projetada 

a ação; 

-Descrição e representação gráfica dos serviços de urbanismo necessários à 

realização da ação; 

-Pré-projeto técnico quando a ação envolver a execução de obras. 

-Estudo de impacto paisagístico e integração. 

Figura 17: Mapa Ubanístic de Catalunya 
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Sobre o Relatório justificativo, principal documento do projeto de ação específico,    

o ateliê chegou à conclusão de que abordagem desse documento é de suma importância 

para a sua aprovação. Uma vez que não existe planos de expansão na Llei d'Urbanisme 

de Catalunya para a área de intervenção, portanto, a redação deste ponto é fundamental 

para a aprovação do projeto. Será necessário explicar os pontos fortes do projeto, deixando 

claro porque é bom para a localidade, as novas conexões que vai criar os pontos positivos 

da atividade econômica que gera tanto para o parque, quanto para o turismo local .  

 

A área de intervenção está situada em uma zona valorizada tanto pela paisagem 

quanto pela localização geográfica . tem sua maior fachada voltada para o Oeste, tendo 

a possibilidade de barrar o vento predominante _noroeste. O clima característico de  

regiões mediterrânicas, não chegando a frio extremos, todos elementos que favorecem 

a instalação do parque. Um dos  problemas seria a falta de infraestrutura urbana local a 

inexistência de calcada,  ponto de ônibus perto, ciclovia e etc, outro empecilho é  todo o 

processo  burocrático que precisa ser feito para a liberação da licença  em uma região 

de solo não urbanizado.   

Análise SWOT  

S Forças     O Oportunidades 

 

 

 

 

W Fraquezas     T Ameaças 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Proximidade com as montanhas; 

Terreno sem grandes declives; 

Grande faixa do sitio voltada para o poente. 

  

 

 

 

Proximidade com as montanhas; 

Terreno sem grandes declives; 

  

 

 

Área com potencial turístico; 

Projeto está localizado em um terreno não 

urbanizado: 

Linha d’agua próxima da área de intervenção: 

 

 

Área com potencial turístico; 

 

Acesso precário ao sitio; 

Falta de infraestrutura urbana (Paragem de 
ônibus próxima , ciclovia, calçadas) 

 

 

 

Acesso precário ao sitio; 

projeto está localizado em terreno não 
urbanizado: 

 

Local caracterizado como solo não urbanizado , o que 
colabora com uma grande burocracia para aprovação de 
projetos no local  
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3.4  Análise de parques de Barcelona 

Neste capitulo irei analisar brevemente dois parques da cidade de Barcelona. são 

eles o Parque de Pedralbes e o Parque de Cervantes.  Essas áreas verdes foram elegida 

por conta da proximidade dos aspectos físicos com a área de intervenção, são parques 

construídos próximos de montes e com orientação a oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc de Pedralbes 

O Parc de Pedralbes  se localiza próxima da Serra Sant Gervasi, a oeste do centro 

de Barcelona. Essa área verde é o jardin do Palau Reial de Pedralbes onde hoje funciona 

o  Gabinet de les Arts Grafique . 

Um  jardim  imponente romântico  com características de jardim francês em seu 

início , e ao final características de jardim inglês_ acerca do palácio. 

Logo na entrada  tem uma fonte no estilo francês com arbustos em volta, com 

caminhos oposto em areia, esse modelo avança até a metade do parque, com área abertas 

e arbustos podados . 

Após a metade do parque ele toma uma nova configuração, com massas verdes 

mais densas, usando arvores altas criando vários ambientes sombreados e por fim na 

entrada do palácio existe um lago com uma grande clareira. 

Figura 18: Mapa de loaclização dos parques (Fonte: Autor ) 
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Na vegetação é presente grande quantidade de arvores de grande porte como 

pinheiro silvestre (Pinus pinea), cedros do Himalaia  (Cedrus deodara ) cedros Atlas 

(Cedrus atlantica), e para fazer a composição existe alguns Ciprestes (Cupressus 

sempervirens) , Ciprestes de Monterrey (Cupressus macrocarpa). Quanto aos arbustos, 

observa o grande uso de loureiro (Laurus Nobilius) , buxus (Buxus sempervirens) e como 

trepadoras foi usado Bougainvillea, vinhas (Parthenocissus tricuspidata ) e hera (Hedera 

Helix) . 

É perceptivo que no decorrer dos anos 

o ambiente foi transformado várias vezes, nota 

vários estilos e formas diferentes , mas eles 

não conflitam entre si. A utilização de uma mata 

densa gera uma unidade ao jardim, o que o 

torna muito agradável. Não foi usado nenhum 

agregado como pavimento, optando pela terra 

batida,  por não ter muito visitantes os 

caminhos não apresentam erosão. Os 

caminhos e aberturas estão voltado para o 

palácio. 

 

 

 

Figura 19: Entrada do parque (Fonte: Autor) 

Figura 20: Palau Reial de Pedralbes (Fonte:Autor) 
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Parc de Cervantes 

Um espaço verde amplo o Parc de Cervantes  se localiza também muito próximo 

da Serra Sant Gervas Um parque formado por duas áreas: uma área verde associada as 

práticas desportivas  e um roseiral. Diferente do Parc de Pedralbes  o Parc de cevante é 

um espaço grande sem muitas massas verdes densas, com a maior parte do sitio em 

relvado. 

 A primeira parte 

destinada as pratica de 

desporto é uma área verde 

com caminhos tortuosos que 

se entrecortam o parque sem 

simetria. A vegetação dessa 

zona está presente muitas 

arvores de grande porte que 

fazem bastante sombra com 

canteiros ornamentado com 

arbustos.  

Já no roseiral  é 

formado por três grandes clareiras que se interligam entre si, com caminhos pavimentados 

de asfaltos e caminhos sem pavimentação assim como as clareiras de areia . Nas áreas 

verdes são plantados predominante rosas _mas por causa da estação, se encontra todas 

sem flores, com algumas composições de maciços verdes com palmeiras e pequenos 

arbustos .  

Algumas arvores usadas no o 

parque são: Carvalhos (Quercus 

ilex), pinheiros silvestres (Pinus 

pinea), pinheiros brancos (Pinus 

halepensis), cedro do Himalaia 

(Cedrus deodara), cipreste 

(Cupressus sempervirens), 

cipreste do Arizona (Cupressus 

glabra ' Glauca'), cipreste de 

Lambert (Cupressus 

macrocarpa) entre outros.  

Figura 21: Paisagem entrado no parque  pelo roseiral (Fonte:Autor) 

Figura 22:Vista do centro do parque. (Fonte:Autor) 
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O parque de cervantes diferente do parque citado anteriormente, é um paque 

grande com  arvores espaçadas, sem areas com grande densidade, com uma pequena 

area de vegetação mais altas que tem como objetivo cria uma barreia visual para a auto 

estrada. Pelo meio do parque a vegetação é composta principalmente por arbustos, com 

pontos de sombras nas estremindades, um artificio usado para induzo o visitante a 

desfrutar da paisagem. Como solução projetuaisfoi usado com usado dois pavimentos, o 

asfalto nos caminhos mais largos e que circundavam todo o parque e terra batida no 

caminhos menos que interligavam os ambiente .  

4. Parque Laberint del Pastor _ Catalunha  
4.1 Plano conceitual 

Após analises dos fatores biofísicos, as leis e normativas locais e também analisar os 

parques de Barcelona e suas soluções paisagísticas, compreendendo de forma sintetizado 

todos esses elementos decorridos no capítulo anterior. Segue um estudo dos elementos 

visuais e um plano conceptual.    

A construção conceitual dos 

elementos que nortearam o projeto 

estão presente na imagem a seguir, 

nela apresenta o monte Puigdefrou. 

Monte de grande importância para a 

cidade, onde todo 1º de maio 

acontece uma caminhada até o topo 

do monde onde é realizada uma 

missa ao pé da Cruz. Outro elemento 

de La cellera de ter presente na 

imagem é o Rio Ter, rio de grande 

importância econômico e cultural para 

o local por onde é desenvolvido toda 

a cidade a sua marguem, esses 

símbolos somados a imagem de um 

labirinto são as guias conceituais do 

projeto. 

 

 

 

Figura 23: Construção conceitual (Fonte: Autor) 
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A paisagem é o ponto focal da proposta e está refletida nas linhas projetuais. 

O projeto teve como ponto de partida, a analise do envolvente  e os aspectos 

que isso interfere na construção. As montanhas elemento presente em toda a 

região aparece ao fundo da área de intervenção e chama bastante atenção do 

visitante, como citado anterior sua forma é a inspiração do projeto . 

 

1 - Em um primeiro momento a organização 

do programa foi de suma importâncias para 

entender e configurar o projeto . 

 

2- O segundo passo considerou as 

condições biofísica, para traçar os acessos 

e conexões . Neste momento foi adotado 

conceitualmente que todo o complexo 

funcionaria como um enorme labirinto . 

 

3- Depois  utilizando os desenhos das 

curvas de níveis de montes acerca da área 

de intervenção e também do Rio ter como 

inspiração, um esboço é marcado. 

 

4- Evoluindo projetualmente o desenho foi 

tomando formas curvas e os caminhos do 

labirinto foram se tornando  assimétricos.  

 

5 – O resultado é um labirinto de 

aproximadamente 8.000m² com quatros 

zonas diferentes interligadas por caminhos 

que tornam um jardim só.      

Figura 24: Paisagem da área de interversão  (Fonte: Elena Climent)   

Figura 25: Diagrama com a evolução da conceitual 
do projeto (Fonte: Autor) 



FCUP    29  

Parque temático_ Concepção e Projeto ”Laberint del Pastor “- Catalunha 

 

4.2 Proposta de intervenção 

O Laberint del Pastor está configurado em quatros grandes zonas . 

 – A primeira é o Jardim labiríntico que conta com mais de 8.000m² de sebes e caminhos,  

inspirado nas curvas de nível do cume do monte Turó de la Palomera_ monte acerca do 

Rio, o jardim se inicia em um entrada próxima a recepção do parque e se desenvolve por 

caminhos longuinhos e becos sem saída, ao centro surge uma praça de descanso com 

158m² e um vegetação de baixo porte, aonde se encontra as espécies  Anthyllis cytisoides, 

Dasylirion serratifolium, Rosmarinus officinalis, Lavandula angustifólia e um pérgolado com 

Bougainvillea glabra, além da zona central o labirinto conta com mais duas clareiras , um 

mas a cima do centro, onde está locado um pequeno lago com área total de 145 m ², 

referência ao Riu Ter, composto por um relvado e por  Nymphea alba .Ao sul do jardim, 

Figura 26: Proposta Laberint del Pastor ( Fonte: Autor ) 
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quase no limite do parque tem a última grande clareira com 115 m² , formada por um Laurus 

nobilis, um Punus Dulci, um Prunus cerasifera ,um Sorbus aucuparia de porte arbóreo , de 

menor tamanho encontra Echium candicans e a Lavandula angustifólia. Durante o o 

percurso o visitante vai se deparar com diferentes espécies de sebes. O labirinto foi de 

desenhado de forma que o centro tivesse a vegetação mais alta no caso a Cupressus 

sempervirens com altura de 3,50 e a partir do centro fosse diminuindo gradativamente 

mudando a espécie com essa variação. São elas a  Cupressus sempervirens já citada com 

a altura de 3,5 metros, Laurus nobilis com 2,5 metro de altura Arbutus unedo, com 2,00 

metro de altura e por fim Myrtus communis com 1,5 metros de altura.(Anexo 2 , está 

destacado essa diferença de altura) 

- Oposto a entrada do jardim labirinto existe outro labirinto de menor escala, com área de 

4600m², foi desenhado inspirado nas curvas da pedreira de Colldegria, e diferente do outro 

esse labirinto comporta os equipamentos que compõem o programa, funcionando como fui 

condutor, as curvas levam o visitante até a grande praça central, de onde pode disfrutar da 

paisagem das montanhas. A formatação das sebes também é com diferenças de espécies 

e alturas 

- Em frente da praça central está projetado o play ground, com um acesso com a intenção 

de confundir os pequenos, nessa região diferente dos outros é só uma espécie a Teucrium 

fruticans com altura de 1 metro. 

- Por fim no canto direito esta a zona de Piquenique , um grande relvado com 960 m² 

composto basicamente por gramas Pinus Pinea e Cedrus Deodara.  

Em todo o parque a distancia entre as sebes , são de 1,5m , com paredes de sebes com 

medida de 1,5m.  

Obs . o numero de vagas  tanto de veículos quando de autocarros foram definidos pelo 

cliente 150 veiculos  e 20 autocade 

.  Pavimento  

Para a pavimentação do parque serão usados três tipos de pedras, todas de 

pedreira da região. Com acabamento natural a pedra chamada Piedra girona , vai ser 

usada para quase todos os ambientes, com alguns detalhes em Basalt e Carreu Natural. 

Parte como estacionamento,  fundo e lateral de parque, não foi especificado nenhum 

material , uma vez que vai manter a terra batida local  
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Basalt, distribuído pela pedreira, Pedre Nobles. 

Disponível em https://www.pedresnobles.com/es/basalt/ 

 

 

 

 

Carreu Natural _ distribuído pela pedreira, Pedra Vilopriu 

Disponível em https://www.pedravilopriu.com/pedra-de-

vilopriu 

 

 

Piedra Girona_ distribuído pela pedreira, Pedre Nobles. 

Disponível em https://www.pedresnobles.com/es/piedra-

girona/ 

 

 

 

Proposta de Vegetação3  

No processo de escolha da vegetação foram selecionadas espécies presente na 

flora mediterrânea ou mesmo espécies bem adaptadas ao ambiente. Como guia botânico, 

foi usado o manual  Jardinería mediterrânea sin espécies invasoras , escrito por Pere Fraga 

i Arguimbau e distribuído pela Consellería de Medio Ambiente, Água, Urbanismo y Vivienda 

da cidade de Valencia_ as informações e imagens foram retirados desse guia. Para o 

relatório as espécies foram distribuídas em seis classificações: Sebes, Arvores , Arbustos 

, Herbáceas, Trepadoras e Cobertura.   

 

 

 
3  Todas as imagens sem fontes foram retiradas do guia: ARGUIMBAU, P.(2009)  Jardinería 
mediterrânea sin espécies invasoras. Consellería de Medio Ambiente, Água, Urbanismo y Vivienda 
da cidade de Valencia, Valencia. 
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Sebes  labirinto : 

As sebes, são as paredes do labirinto e como foi apontado no tópico passado, cada espécie 

definira uma altura.  

Cupressus sempervirens  

Família: Cupressaceae. 

Altura: até 30 metros. 

Largura: ø 0,40m – 0,80m. 

Folhas: Perenes. 

Temperatura: Resistente a temperaturas extremas . 

Altura no projeto: Espécie para sebes mais alta com 3,5 de altura  

Laurus nobilis. 

Família: Lauraceae 

Altura: 10m - 15m. 

Largura: ø 5m – 6m. 

Folhas : Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio (-17,7 a -12,3º C ) 

Altura no projeto: Sebes com 2,5 de altura  

Arbutus unedo, 

Família: Ericaceae  

Altura: 2m - 10m. 

Largura: ø 1,5m – 4m. 

Folhas : Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio (-17,7 a -12,3º C ) 

Altura no projeto: Sebes com 2,00 de altura  
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Myrtus communis 

Família: Myrtaceae  

Altura: 0,8m - 4m. 

Largura: ø 1m – 3m. 

Folhas : Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio (até -4º C ) 

Altura no projeto: Sebes com 1,50 de altura. 

Teucrium fruticans 

Família: Lamiaceae 

Altura: 1m - 2m. 

Largura: ø 1m – 1m. 

Folhas : Caducas 

Temperatura: Resistente ao frio (até -5º C ) 

Altura no projeto: Sebes com 1,00 de altura  

Arvores: 

Cedrus Deodara 

Família: Pinaceae 

Altura: 20m - 35m. 

Largura: ø 10m – 20m. 

Folhas : Caducas 

Temperatura: Resistente ao frio  

 

 

Fonte imagem: https://www.vdberk.es/arboles/cedrus-

deodara/ 
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Ilex aquifolium 

Família: Lamiaceae 

Altura: 1,5m - 12m. 

Largura: ø 1,5m – 6m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio (até -23º C ) 

 

Prunus cerasifera  

Família: Rosaceae 

Altura: 4m - 8m. 

Largura: ø 3m – 6m. 

Folhas: Caducas 

Temperatura: Resistente ao frio  

 

Prunus dulcis 

Família: Rosaceae 

Altura: 4m - 10m. 

Largura: ø 3m – 8m. 

Folhas: Caducas 

Temperatura: Resistente ao frio  

 

Pinus pinea 

Família: Pinaceae 

Altura: até 25m. 

Largura: ø 7m – 12m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio (-10 a - 20º C ) 
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Sorbus aucuparia  

Família: Rosáceas 

Altura: 15m - 20m 

Largura: ø 5m - 6m. 

Folhas: Caducas 

Temperatura: Resistente ao frio (até -25º C ) 

 

Fonte imagem: https://florex.ua/content/images/39/sorbus-aucuparia-gorobina-zvichayna-

20086171560646.jpg 

Arbustos: 

Anthyllis cytisoides 

Família: Fabaceae 

Altura: 0,80m – 1,20m. 

Largura: ø 0,6m – 1,00m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio moderado  (4 a 5º C ) 

Dasylirion serratifolium 

Família: Asparagaceae 

Altura: 0,80m – 1,20m. 

Largura: ø 1,0m – 2,00m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio moderado  (até 3º C ) 

Echium candicans 

Família: Boraginaceae 

Altura: 0,80m – 1,20m. 

Largura: ø 0,80m – 1,75m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio (-1,2 a -6,6 °C )  
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Rosmarinus officinalis, 

Família: Lamiaceae 

Altura: 0,30m – 1,50m. 

Largura: ø 0,60m – 3,00m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio moderado ( até 2°C ) 

Herbaceas 

Centrathus ruber 

Família: Caprifoliaceae 

Altura: 0,20m – 0,60m. 

Largura: ø 0,30m – 0,60m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio ( até -12°C ) 

Lavandula angustifolia, 

Família: Lamiaceae 

Altura: 0,20m – 0,30m. 

Largura: ø 0,30m – 0,40m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio  

Nymphea alba 

Família: Nymphaeaceae 

Largura: ø 2,00m – 3,00m. 

Folhas: Perenes 

Temperatura: Resistente ao frio  
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Trepadeiras 

Bougainvillea glabra 

Família: Nyctaginaceae 

Altura: 2,00m – 6,00m. 

Largura: ø 3,00m – 8,00m. 

Folhas: Perenes ou Semiperenes 

Temperatura: Resistente ao frio ( até -3°C ) 

 

Hedera helix 

Família: Araliaceae 

Altura: até 5,00m. 

Largura: ø 6,00m – 8,00m. 

Folhas: Perenes  

Temperatura: Resistente ao frio moderado  
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5. Considerações Finais 
 

O presente trabalho parte de um desejo do empreendedor de transformar o terreno 

inutilizado em um parque. Guiado pela paixão nos jardins históricos , foi solicitado para o 

atelier a criação de um parque , que extrapolasse as paredes de um labirinto . 

Com a difícil tarefa de propor um parque original, acredito que o trabalho teve bastante 

êxito uma vez que conseguiu utilizar oportunidades locais a favor do projeto. A montanha 

como conceito presente na vivencia da cidade quanto na paisagem do sitio é um ponto 

forte no projeto. 

Localizado em uma planície vazia e com toda uma paisagem para desfrutar o Laberint 

del pastor é um projeto que acrescenta na dinâmica da cidade, apostando no turismo e 

disponibilizando um novo equipamento de entretenimento tanto para os moradores quanto 

para visitantes 
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7. Anexos 
Imagens 3D_ Laberint del Pastor  (Fonte : Autor) 
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