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Resumo 

O presente trabalhado foi elaborado como instrumento individual de conclusão 

do Mestrado em Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, com o objetivo de desenvolver uma classificação da 

estrutura verde urbana do município de Barcelona, através da quantificação e 

caracterização das diferentes tipologias de espaços verdes que integram sua 

malha urbana, respaldando-se na metodologia desenvolvida na cidade do Porto, 

por Farinha-Marques et al. (2014). A estruturação e explanação do conteúdo são 

focalizadas, sobretudo, nos espaços verdes de acesso público, abordando as 

dimensões biofísicas e históricas dos locais analisados. Pretende-se, com este 

trabalho, facilitar a compreensão e agregar ao conhecimento concernente à 

multitude de espaços verdes da cidade de Barcelona, os quais são fundamentais 

para aportarem os benefícios ecológicos, ambientais e sociais necessários para 

um desenvolvimento urbano equilibrado e salutífero aos seus residentes.  

 

Abstract 

The present work was elaborated as an individual instrument to conclude the 

Master in Landscape Architecture of the Faculty of Sciences of the University of 

Porto, with the objective of developing a classification of the urban green structure 

of the city of Barcelona, through the quantification and characterization of the 

different green spaces typologies that integrate its urban environment, supported 

by the methodology developed in the city of Porto, by Farinha-Marques et al. 

(2014). The structuring and explanation of the content are mainly focused on 

public green spaces, addressing the biophysical and historical dimensions of the 

analyzed sites. The aim of this work is to facilitate understanding and add to the 

knowledge concerning the multitude of green spaces in the city of Barcelona, 

which are essential to provide the ecological, environmental and social benefits 

necessary for a balanced and healthy urban development for its residents. 
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1. Introdução 
 

A estrutura verde urbana é constituída pelo conjunto de espaços verdes que integram o 

tecido urbano, os quais configuram a riqueza vegetal da cidade e são fundamentais para 

garantir o equilíbrio ambiental, o conforto climático, a conservação e a promoção da 

biodiversidade. 

Existem diversos tipos de espaços verdes, sejam eles naturais ou oriundos da 

intervenção humana. Estes espaços diversificam-se em seus traçados, morfologias, 

organizações espaciais, elementos de composição, dentre inúmeros outros aspectos. 

Suas configurações, quase sempre, pronunciam-se de acordo com os usos e as funções 

aos quais foram designados, além de contemplarem características que refletem o 

contexto histórico da época em que foram concebidos, bem como as adaptações e 

apropriações exercidas no decorrer dos anos. 

Os espaços verdes de acesso público, a exemplo dos parques, jardins e praças, 

segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) aportam diversos benefícios na saúde 

mental e física dos cidadãos, uma vez que estimulam o relaxamento psicológico, o alívio 

do estresse, as relações sociais e a prática de atividades físicas, além de reduzirem a 

exposição ao ar poluente, ao ruído e ao calor excessivo.  

Promover o desenvolvimento urbano sem abdicar do bem-estar social é um desígnio 

indissociável da necessidade de salvaguardar o ecossistema urbano e assegurar o 

equilíbrio ecológico, preservando as cidades e seus habitantes das alterações climáticas 

e suas consequentes catástrofes. Por isso, cada vez mais se tem falado em 

desenvolvimento urbano sustentável, onde os seres humanos coabitam as cidades com 

a fauna e a flora de maneira benéfica e menos conflituosa possível.  

Para conceber espaços verdes com qualidade estética, funcional e ecológica, que 

atendam às necessidades da população e que suscite o desenvolvimento urbano 

sustentável, é crucial realizar estudos e desenvolver ferramentas que constituam, de 

alguma maneira, um suporte aos profissionais envolvidos. 

Quantificar, classificar e caracterizar as diversas tipologias de espaços verdes que 

compõe a estrutura verde da cidade, enseja um conhecimento mais aprofundado da 

paisagem urbana, sintetiza de forma mais clara a expressividade de cada tipologia 

perante o tecido urbano, bem como salienta aquelas que são mais representativas – 

considerando seus aspectos sociais, históricos, culturais, econômicos e/ou ecológicos 
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– e pode significar, portanto, um importante aporte aos profissionais responsáveis pelo 

planeamento, desenho e demais intervenções na estrutura verde urbana. 

 

1.1 Objetivo 
 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma classificação da estrutura verde do 

município de Barcelona, priorizando, neste caso, as tipologias de espaços verdes de 

acesso público, e respaldando-se na metodologia desenvolvida no trabalho “Morfologia 

e Biodiversidade nos Espaços Verdes da Cidade do Porto” (Farinha-Marques et al., 

2014), realizado em Portugal.  

Através da quantificação e caracterização dos espaços verdes naturais e de gênese 

humana de Barcelona, pretende-se identificar a relação entre a configuração destes 

espaços com seu contexto histórico e a dinâmica social, bem como referir a diversidade 

biológica que albergam, buscando acrescentar, dessa forma, ao conhecimento acerca 

da estrutura verde do local de estudo. 

 

1.2 Metodologia 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente trabalho, a fim de alcançar 

o objetivo proposto, foi dividida nas seguintes fases: 

Fase 1 | Levantamento e organização da base de dados 

• Pesquisa bibliográfica  

Foram consultadas diversas webgrafias e bibliografias com temáticas relevantes ao 

conteúdo do trabalho, tais como: definição e caracterização das diferentes tipologias de 

espaços verdes; a relevância da promoção da biodiversidade e da conservação do 

ecossistema urbano para a saúde humana e o equilíbrio ambiental; planeamento, 

desenho e gestão espacial; além de todo o suporte de informações relativas aos 

espaços verdes do município de Barcelona.  

• Cartografias 

Realizou-se a análise, organização e elaboração de materiais gráficos – sobretudo de 

cartografias – que possibilitaram identificar e quantificar a estrutura verde do local de 

estudo, por intermédio de softwares como Google Earth, ArcGis, Autocad e das 
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plataformas de base cartográfica disponibilizadas pelos websites da Área metropolitana 

de Barcelona e do Ajuntament de Barcelona.  

Fase 2 | Caracterização da Estrutura Verde 

A segunda fase compreende a classificação dos espaços verdes em diferentes 

tipologias, de acordo com suas respetivas características. Com o suporte de bases 

cartográficas e de imagens de satélite atualizadas, foi possível proceder a distribuição 

destes espaços verdes perante a área de estudo, através de um mapeamento em uma 

escala macroespacial. 

Fase 3 | Seleção Amostral 

• Inventário 

Para o desenvolvimento da terceira e última fase foram selecionadas três tipologias de 

espaços verdes – praças, jardins e parques de acesso público – com o intuito de 

possibilitar uma inventariação mais detalhada, que contemplasse o índice de 

permeabilidade, a fauna, a flora, entre outras características relativas ao desenho destes 

espaços. Dentro destas tipologias, priorizou-se caracterizar os espaços verdes de maior 

relevância ao município, no tocante ao âmbito social, histórico, cultural e ecológico que 

representam. 

O desenvolvimento deste inventário foi acompanhado com visitas in loco para melhor 

aferição dos dados. 

 

1.3 Contexto e localização 
 

A Espanha está inserida na Península Ibérica, no sudoeste do continente europeu. Seu 

limite geográfico é composto pelo Mar Mediterrâneo (a sul e a leste); pela França, 

Andorra e pelo Golfo de Biscaia (a norte); e pelo Oceano Atlântico e Portugal (a oeste e 

a noroeste). Possui como capital a cidade de Madri, e é formada por 17 Comunidades 

Autónomas, dentre elas, a região da Catalunha (Figura 1).  
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Figura 1: Limites geográficos da Espanha e, em destaque, a região da Catalunha. 

Fonte: Google Earth adaptado pela autora. 

A área metropolitana de Barcelona (Figura 2) é composta por 36 municípios. De acordo 

com o Instituto de Estadística de Cataluña (2019), sua população está estimada em 

3.239.337 habitantes. Já o município de Barcelona, segunda maior cidade da Espanha 

e capital cosmopolita da região da Catalunha, divide-se administrativamente em dez 

distritos, possui 101,35 km² de superfície e uma população estimada em 1.636.762 

habitantes. 
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Figura 2: Área metropolitana e município de Barcelona. 

Fonte: Google Earth adaptado pela autora. 

O município de Barcelona é limitado por importantes elementos naturais (Figura 3). Na 

porção norte e noroeste, tem-se a Serra de Collserola, uma área montanhosa de 

considerável magnitude, onde está situado o Parque Natural de Collserola; à nordeste, 

está o Rio Besòs e, ao sul, uma pequena faixa do Rio Llobregat; o mar mediterrâneo, 

por sua vez, banha as praias da cidade e delimita toda a sua parte oeste. 
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Figura 3: Limites do município de Barcelona e seus 10 distritos. 

Fonte: Google Earth adaptado pela autora 
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Soma-se às paisagens naturais alguns espaços verdes integrados pelo núcleo urbano, 

designadamente, a montanha de Montjuïc e as três colinas que compõem o conjunto 

denominado “Tres Turóns” (Figura 4), os quais destacam-se na estrutura verde de 

Barcelona por suas significativas dimensões, altitudes e representatividade verde. 

 

Figura 4: Vista dos “Tres Turóns” a partir da Serra de Collserola. 

Fonte: Google Street View adaptado pela autora.  

A estrutura verde de Barcelona dos dias atuais também resulta de uma série de 

acontecimentos históricos e significativas intervenções na paisagem urbana promovidas 

por profissionais remarcáveis ao longo dos anos. De acordo com o Plan del verde y de 

la biodiversidade de Barcelona (2013), 30% dos espaços verdes públicos municipais 

consistem em antigos jardins privados de qualidade artística, 27 dos quais estão 

incluídos no Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Ayuntamiento de Barcelona. Por 

sua fundamental importância, vale ressaltar os principais eventos e profissionais que 

deixaram suas contribuições nos espaços verdes do município:  

• a demolição das muralhas de Barcelona (1854), que deu lugar ao plano de 

expansão da cidade elaborado por Ildefonso Cerdà (1860), um dos fundadores 

do “urbanismo moderno”;  
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• a Exposicição Universal de 1888, que impulsionou a criação do primeiro 

parque público de Barcelona: o Parque de la Ciutadella;  

• a Exposição Internacional de 1929, que suscitou o ajardinamento da Montanha 

de Montjuïc e de parte dos seus arredores, quando surgiram importantes jardins 

históricos desenhados pelo arquiteto paisagista francês Jean-Claude-Nicolas 

Forestier, sob o auxílio de Nicolau Maria Rubió i Tudurí;  

• a inauguração do Parque Güell, em 1923, desenhado por Antoní Gaudí;  

• o arquitecto, urbanista e desenhador de jardins Nicolau Maria Rubió y Tudurí, 

que representa para Barcelona uma figura eminente do paisagismo do século 

XX, tanto pelos importantes espaços ajardinados que desenhou, quanto pelo seu 

desempenho na Dirección de Parques Públicos de Barcelona, onde esteve à 

frente desde a sua criação (1917) até 1937. Conseguiu recuperar para a cidade 

uma significativa quantidade de terrenos para a criação de novos parques 

públicos (AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.); 

• as políticas de compra de terrenos particulares e de criação de zonas 

verdes realizadas pela Dirección de Parques Públicos de Barcelona, sobretudo 

entre 1940 a 1990, que consistiu na recuperação de diversos espaços verdes 

(quintas, áreas obsoletas, terrenos de antigas indústrias e ferrovias, etc.) e, por 

conseguinte, na construção de novos jardins e parques de acesso público; 

• os Jogos Olímpicos de 1992, que promoveu a revitalização das áreas mais 

necessitadas da cidade, entre elas, a recuperação de toda a orla costeira, e 

impulsionou a criação de novos espaços verdes de acesso público e utilização 

colectiva, sobretudo vinculados a equipamentos de desporto. 

• o Fórum 2004, que promoveu a reordenação da foz do rio Besòs e consolidou 

as intervenções nas frentes marítimas iniciadas em 1992, com a criação de 

novos parques na zona litorânea junto ao Fórum de las Culturas.  

As últimas intervenções na malha urbana do município demonstram que os profissionais 

envolvidos no ordenamento e gestão do território de Barcelona seguem buscando para 

a cidade um modelo de organização mais sustentável, que solucione problemas 

relativos à qualidade do ar e à necessidade de aumentar os espaços verdes públicos, 

de modo a promover a biodiversidade e fornecer mais qualidade de vida à população. 

Uma dessas medidas é o Programa “Preenchemos de vida as ruas. A implantação do 

modelo de superquadras em Barcelona”1, realizado pela Câmara Municipal (Ajuntament 

 
1 Tradução livre da autora. No original: “Llenamos de vida las calles. La implantación del 
modelo de supermanzanas en Barcelona” (Ajuntament de Barcelona, s.d.). 
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de Barcelona). Trata-se de uma ferramenta de reorganização da cidade que tem como 

objetivo melhorar as condições ambientais e ganhar espaços verdes públicos de 

qualidade para as pessoas, de modo a favorecer as funções sociais de convivência, 

permanência, saúde e recreação das ruas. As intervenções denominadas “Superillas”, 

executadas nas ruas do bairro Sant Antoni (Figura 5) - Distrito Eixample, por exemplo, 

já somaram 2,5 hectares à oferta de espaços públicos de lazer e tiveram dados positivos 

em relação ao meio ambiente, como a redução, até o momento, em 82% da passagem 

de veículos no local, a diminuição em um terço em relação à presença de NO2 no ar e 

a redução de 4% de PM10, partículas inaláveis que poluem a atmosfera  (SUPERILLES, 

AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.).  

 

Figura 5: Superilla situada no bairro Sant Antoni, no encontro da rua Comt Borrell com a rua Parlament. 

Fonte: Autoria própria (set. 2020). 

Além deste programa, Barcelona efetuou nos últimos anos diversos outros planos e 

compromissos setoriais municipais voltados à promoção do desenvolvimento 

sustentável, tais como o Plan del verde y de la biodiversidad (2012-2020), o 

Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad (2012-22), linhas estratégicas do 

Programa de Actuació Municipal (2016-2019) e o Compromiso de Barcelona por el 

Clima, o qual reforça o objetivo do Programa de impulso a la infraestructura verde 

urbana de agregar, até o ano de 2030, o equivalente a 1 metro quadrado de área verde 

por habitante, mais precisamente, 165 hectares de novos espaços verdes. 

 



21 
 

FCUP 

Caracterização da Estrutura Verde de Barcelona 

2. Caracterização da estrutura verde 
 

2.1 Definição de tipologias 
 

A estrutura verde de Barcelona contempla uma variedade de espaços verdes que se 

distinguem em inúmeros aspectos, como áreas de proteção e preservação, onde está 

inibida ou de alguma forma limitada a presença humana; espaços naturais de acesso 

público, como as áreas montanhosas, as praias e o parque natural; numerosas praças, 

jardins e parques especialmente desenhados para o usufruto da população, além da 

promoção e conservação da biodiversidade; e espaços voltados a um uso específico, a 

exemplo dos cemitérios.  

Estes são apenas alguns exemplos de uma vasta gama de espaços verdes que podem 

ser encontrados na cidade, e é por esta razão que foram selecionados para 

quantificação e classificação apenas aqueles que melhor condizem com o objetivo do 

presente trabalho. A lista de tipologias de espaços verdes apresentada a seguir, foi 

elaborada com base nos estudos realizados para a cidade do Porto (Farinha-Marques 

et al., 2014), na classificação apresentada no Plan del Verde y de la Biodiversidad de 

Barcelona (2012 – 2020) e na investigação concernente à estrutura verde do local de 

estudo: 

• Praias e Zona costeira  

• Margem do Rio Besòs e do Rio Llobregat 

• Linhas de água e suas margens  

• Escarpas 

• Matas Urbanas 

• Espaços Verdes de Cultivo 

• Espaços Expectantes  

• Praças de Acesso Público 

• Parques e Jardins de Acesso Público 

• Espaços Verdes Privados  

• Espaços Verdes Associados a Equipamentos 

• Espaços Verdes Associados a Urbanizações 

• Espaços Verdes Associados a Eixos de Circulação Principal 

• Ruas Arborizadas  

• Cemitérios 



22 
 

FCUP 

Caracterização da Estrutura Verde de Barcelona 

Praias e Zona Costeira  

Esta tipologia corresponde às praias e à toda costa litorânea do município, a qual é 

banhada pelo Mar Mediterrâneo. Abrange a margem de areia e as manchas de 

vegetação suscetíveis a marés.  

A zona costeira do município de Barcelona passou por um processo de remodelação e 

recuperação, quando a cidade foi preparada para residir os Jogos Olímpicos de 1992. 

Atualmente, dispõe de mais de quatro quilômetros de praias (Figura 6), as quais 

representam o maior espaço público de lazer da cidade e são facilmente acessíveis. 

 

Figura 6: Praias do município de Barcelona. 

Fonte: Civitatis Barcelona. Disponível em: https://www.disfrutabarcelona.com/playas 

Com praias dotadas de equipamentos – como campos de vôlei, sanitários, duchas, 

restaurantes, bares, entre outros – se vê claramente que a paisagem litorânea é oriunda 

de ações antrópicas (Figura 7 a 10). As áreas mais naturalizadas, com presença de 

dunas e de afloramentos rochosos, fazem parte da zona costeira da área metropolitana 

de Barcelona, mas não são abrangidas pelos limites municipais. 

 

https://www.disfrutabarcelona.com/playas
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Figura 7: Zona costeira do município de Barcelona. 

Fonte: Crónica global. Disponível em: https://tinyurl.com/y55j9ra5 

 

 

Figura 8: Playa de la Barceloneta. 

Fonte: Barcelona Bus Turístic. Disponível em: https://tinyurl.com/yy5m97sw 

 

 

Figura 9: Playa del Bogatell. 

Fonte: Barcelona Bus Turístic. Disponível em: https://tinyurl.com/yyc8e8uv 

https://tinyurl.com/y55j9ra5
https://tinyurl.com/yyc8e8uv
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Figura 10: Playa Mar Bella. 

Fonte: Captura de tela em Google Street View. 

Para agregar ao conhecimento relativo à biodiversidade que envolve a zona costeira do 

município, se vê importante mencionar que as praias de Barcelona também contam com 

um parque de recifes artificiais, ainda que este esteja localizado a 250 metros da costa. 

De acordo com fontes do município (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2019) o Parc 

dels Esculls (Parque do Recife, traduzido do catalão) foi construído em 2003 por 

iniciativa da Câmara Municipal e surgiu da necessidade de recuperar a biodiversidade 

marinha mediterrânea, que durante décadas foi afetada pela degradação ambiental 

provocada pelas antigas infraestruturas de saneamento, que poluíam o mar. Trata-se 

de 365 estruturas de concreto que simulam as superfícies e buracos de fundos rochosos 

naturais (Figura 11), que foram distribuídas em cinco áreas (Figura 12), inseridas a 

aproximadamente 20 metros de profundidade. A instalação ocupa, aproximadamente, 

11 quilômetros quadrados. Passados 17 anos desde a instalação do parque submerso, 

já foram registradas mais de 300 espécies de organismos marinhos, vegetais e animais 

(Figuras 13), que fizeram das estruturas o seu habitat e passaram a somar à diversidade 

de espécies marinhas que ocupam a costa de Barcelona.    

 

https://www.mammaproof.org/barcelona/parc-de-la-creueta-del-coll/
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Figura 11: Módulo de concreto dos arrecifes artificiais. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y52sjh7q 

 

 

Figura 12: Localização das 5 áreas onde foram inseridas as estruturas dos arrecifes artificiais. 

Fonte: Barcelona Bus Turístic. Disponível em: https://tinyurl.com/yyc8e8uv 

 

     

Figuras 13, 14 e 15: Biodiversidade marinha do Parc dels Esculls – Barcelona. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (2019). Disponível em: https://tinyurl.com/yymjw6db 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 16: Carta da tipologia Praias e Zona costeira - Município de Barcelona. 
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Margem do Rio Besòs e do Rio Llobregat 

Barcelona está situada em uma planície levemente inclinada, formada entre os deltas 

dos rios Llobregat, a sudoeste, e Besòs, a nordeste. Esta tipologia abrange, portanto, 

às margens destes dois rios, ainda que parte destas margens não pertençam aos limites 

do município.  

Tanto a margem do rio Llobregat, quanto a do rio Besòs, contam com as instalações de 

parques públicos (o Parque lúdico fluvial del Llobregat e o Parque Fluvial del Besòs), os 

quais possuem zonas onde é permitido o acesso e o uso recreativo por parte da 

população, e zonas que são áreas de proteção, restringidas ao público. 

 

Figura 17: Zona de uso público do Parque fluvial del Besòs. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/yyt6malf 

 

 
 

Figura 18: Zona de uso público do Parque lúdico fluvial del Llobregat. 

Fonte: Vilapress. Disponível em: https://tinyurl.com/y4vtrc9o 
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Fonte: Autoria própria. 
Figura 19: Carta da tipologia Margem do Rio Besòs e do Rio Llobregat – Município de Barcelona. 
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Linhas de água e suas margens 

Esta tipologia é constituída pelos percursos de drenagem dos cursos de água, leitos de 

cheia associados, aluviões e depósitos de terraço (Farinha-Marques et al., 2014). É 

notório que, tal qual a cidade do Porto, as linhas de água da malha urbana de Barcelona, 

quase em sua totalidade, encontram-se canalizadas e não ocorrem a céu aberto. Os 

cursos de água a céu aberto, muitos deles ainda naturais, concentram-se na Serra de 

Collserola (Figura 20), que dispõe de cerca de 200 nascentes (MAPA BARCELONA + 

SOSTENIBLE, s.d.).  

 

Figura 20: Pântano da Vallvidrera (Vallvidrera Reservoir), Serra de Collserola, Barcelona. 

Fonte: Jaison Jota (out. 2010) – Disponível em: https://tinyurl.com/yxped3cd 

O abastecimento de água do município e de toda a área metropolitana de Barcelona 

provém principalmente de fontes superficiais das bacias dos rios Ter e Llobregat (ÀREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA, ECOLOGÍA s.d.). Estas fontes e outros canais 

subterrâneos, no entanto, concentram-se fora dos limites municipais, especialmente nos 

arredores do Rio Llobregat. 

Dos canais que abasteciam Barcelona antigamente, restou a céu aberto somente alguns 

troços do Rec Comtal, que forneceu água à cidade durante mais de mil anos, até o início 

do século XIX. Hoje, este canal é utilizado para irrigar os pomares e algumas atividades 

agrícolas que ainda existem no bairro Vallbona – Nou Barris de Barcelona (MAPA 

BARCELONA + SOSTENIBLE, s.d.). Este curso de água possui alguns trechos 

canalizados em paredes de betão e de pedra, e outros em que possui margens 

naturalizadas (Figura 21). 
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Figura 21: Trecho a céu aberto do canal de água Rec Comtal, no bairro Vallbona – Nou Barris. 

Fonte: Jordi Ustrell (jan. 2020) – Disponível em: https://tinyurl.com/y3fw92a9 

A carta desta tipologia foi elaborada com base na cartografia de Rede Hidrográfica do 

Plano Diretor Urbanístico Metropolitano de 20192, a partir de dados da Agència Catalana 

de l'Aigua e com auxílio das plataformas Google Maps e Google Streetview. 

 

 

  

 
2 Tradução livre da autora. No original: “Xarxa hidrográfica – PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
METROPOLITÀ” (Area Metropolitana de Barcelona, 2019). 
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Fonte: Autoria própria. 
Figura 22: Carta da tipologia Linhas de água e suas margens – Município de Barcelona. 
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Escarpas 

A tipologia de Escarpas compreende os espaços com declive igual ou superior a 45°. 

Para auxiliar a demarcação desta tipologia, fez-se uso da carta topográfica do município 

de Barcelona (que possibilitou visualizar as escarpas existentes, sobretudo, nas zonas 

de maior altitude) e da plataforma Google Streetview. 

Desde a Serra de Collserola em direção ao mar, onde está situada a cidade de 

Barcelona, se despontam no tecido urbano algumas zonas montanhosas, dentre as 

quais se destaca o conjunto “los Tres Turóns”, formado pelas colinas Turó de la Rovira 

(261 metros de altura), Turó del Coll (249 m) e Turó del Carmel (267 m). O conjunto faz 

parte do sistema da cordilheira do Litoral, gerado no Paleozóico há mais de 250 milhões 

de anos (EL PUENTE DE MÜHLBERG, AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 

Juntamente à montanha de Montjuic, são estas zonas que concentram a tipologia de 

Escarpas (Figura 23) que integra a estrutura verde de Barcelona. 

 

Figura 23: Tipologia Escarpas – Colina Turó de la Rovira, Barcelona. 

Fonte: Antonio Saez Torrens (mar. 2020) – Disponível em: https://tinyurl.com/y6yn2t9a 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 24: Carta da tipologia Escarpas – Município de Barcelona. 
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Matas Urbanas 

Dando seguimento ao método de classificação utilizado por Farinha-Marques et al. 

(2014) na cidade do Porto, a tipologia de Matas Urbanas abrange os “espaços verdes 

cuja percentagem de coberto arbóreo (coberto fanerófito florestal) é igual ou superior a 

70%, e que não possuem um desenho planimétrico nem uma organização espacial 

explícita da estrutura vegetal”.  

Alguns parques considerados os “pulmões verdes” de Barcelona abarcam extensas 

áreas de matas, sejam eles parques naturais (como o Parque Natural da Serra de 

Collserola) ou parques que, ainda que estejam situados em zonas mais urbanizadas, 

conservam uma ampla área florestal (Figura 25). Estas zonas, no entanto, estão 

inseridas na tipologia “Parques e Jardins de Acesso Público”, já que são partes 

integrantes de determinados parques. As manchas de Matas Urbanas demarcadas na 

Serra de Collserola correspondem aos locais que não são abrangidos pela delimitação 

do Parque Natural de Collserola. 

 
 

Figura 25: Vista desde o Parc Creueta del Coll, de onde se nota as expressivas manchas verdes de alguns parques 
que possuem áreas de matas: à esquerda, zona florestal do Parc Güell; ao fundo, no eixo intermediário, o Parc de 

Montjüic; e à direita, o Parc del Turó. 

Fonte: Blog Se hace caminho al andar.com. Disponível em: https://tinyurl.com/y37c9n99  
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Figura 26: Carta da tipologia Matas Urbanas – Município de Barcelona. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Espaços Verdes de Cultivo  

O trabalho realizado na cidade do Porto (Farinha-Marques et al., 2014) inclui na tipologia 

Espaços Verdes de Cultivo somente os espaços com área superior a 5000 m². A malha 

urbana de Barcelona, no entanto, quase não dispõe de áreas de cultivo que superem 

as referidas dimensões, já que estas concentram-se fora dos limites da cidade. O 

município contempla, no entanto, uma rede de hortas urbanas, as quais fazem parte de 

um programa com participação da Area de Medio Ambiente. De acordo com o Plan del 

Verde y de la Biodiversidad de Barcelona (2013), o programa foi iniciado em 1997 e tem 

como objetivo incorporar a população idosa nas atividades de melhora ambiental, 

através do cultivo de hortaliças seguindo os princípios da agricultura biológica. Trata-se 

de uma atividade benéfica não só para as pessoas envolvidas, como também para o 

meio ambiente, já que novos espaços são convertidos em espaços verdes públicos, 

onde a horta é a protagonista. Dentre as relevantes funções das hortas urbanas, o plano 

destaca a educação ambiental e a função social entre diferentes gerações, uma vez que 

as escolas promovem atividades que colocam as crianças em contanto com o mundo 

agrário, onde passam a conhecer os princípios da agricultura biológica e, 

concomitantemente, interagem socialmente com pessoas idosas. 

Deste modo, ainda que sejam espaços sem muita expressividade na estrutura verde 

urbana, em virtude da sua importância social e ambiental, a tipologia Espaços Verdes 

de Cultivo foi adaptada para abranger as hortas urbanas, as quais apresentam 

dimensões que vão desde 400 m² a 75 mil m². 

 

Figura 27: Tipologia Espaços de Cultivo – Huerto de Can Mestres, Barcelona. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona – Disponível em: https://tinyurl.com/y3uyrmxl  
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 28: Carta da tipologia Espaços Verdes de Cultivo – Município de Barcelona. 
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Espaços Expectantes 

Entende-se por espaços expectantes os espaços vazios urbanos (públicos ou privados) 

que, por circunstâncias econômicas, temporais ou históricas, tornaram-se obsoletos no 

interior das cidades (Clemente, 2012). Podem também ser decorrentes do processo 

incompleto da urbanização ou abandono de espaços exteriores associados a casas ou 

quintas (Farinha-Marques et al., 2014). Por conseguinte, já não cumprem uma função, 

mantendo-se apartados da vida cotidiana, mas trazem consigo um caráter expectante, 

que denota potencialidades de transformação. No que diz respeito à importância 

ecológica, a inatividade destes espaços “permite a colonização espontânea de 

vegetação autóctone ou exótica pioneira, a qual ocupará progressivamente toda a área 

formando comunidades vegetais características e habitats interessantes para a vida 

silvestre na cidade” (Farinha-Marques et al., 2014). 

Esta tipologia corresponde, portanto, aos espaços expectantes abrangidos pelos limites 

municipais de Barcelona. 

 

Figura 29: Tipologia Espaços Expectantes – Zona Franca, Barcelona. 

Fonte: El País – Disponível em: https://tinyurl.com/yy4sle8s 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 30: Carta da tipologia Espaços Expectantes – Município de Barcelona. 
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Método de classificação para as tipologias Praças, Parques e Jardins de Acesso 

Público 

Barcelona contempla numerosos espaços verdes de acesso público estruturados 

especialmente ao usufruto da população em seus momentos de lazer e recreação. Para 

facilitar a categorização destes espaços, Farinha-Marques et al. (2014) apresentam uma 

metodologia em que a classificação é efetuada conforme o índice de permeabilidade, 

ou seja, de acordo com a área permeável do espaço analisado em relação à sua área 

total, podendo ser categorizados como Praças ou Parques e Jardins de Acesso Público, 

conforme o gráfico a seguir: 

 

Figura 31: Relação do índice de permeabilidade com as tipologias de Parques, Jardins e Praças Ajardinadas de Acesso Público. 

  Fonte: Farinha-Marques et al. (2014) – Disponível em: https://tinyurl.com/y2647v3j  

 

Praças de Acesso Público 

Esta tipologia corresponde aos espaços públicos descobertos, não edificados, de 

utilização colectiva, providos de mobiliários urbanos e com área permeável inferior a 

35%. Diferentemente dos parques e jardins de acesso público, as funções principais 

destes espaços são de ordem social, constituem pontos de encontro e estância, 

comumente cercados por edificações, com um importante papel de estimular as 

relações sociais e fomentar os costumes locais. Semelhantemente ao caso da cidade 

do Porto, as praças do munícipio de Barcelona nem sempre dispõem de solos 

permeáveis. Desta forma, a tipologia Praças de Acesso Público, assim como na 

classificação apresentada por Farinha-Marques et al. (2014), divide-se nas 

subtipologias “Praças inertes”, “Praças arborizadas” e “Praças ajardinadas”, cujas 

permeabilidades correspondem, respetivamente, aos intervalos 0-5%, 5-15% e 15-35%. 

Esta tipologia inclui as intervenções mais recentes efetuadas em alguns bairros de 

Barcelona, por intermédio do programa “Llenamos de vida las calles. La implantación 

de las supermanzanas en Barcelona”, onde algumas ruas da cidade foram 
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transformadas em praças. Por suas características, estas foram inseridas na 

subtipologia “Praças arborizadas”. 

 

 

Figura 32: Tipologia Praças – Praça arborizada da Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona. 

Fonte: Autoria própria (ago. 2020). 

 

 

Figura 33: Tipologia Praças – Placita de la Seu, Bairro Gótico, Barcelona. 

Fonte: Diana Kadatskaya (set. 2017). Disponível em: https://tinyurl.com/y4ell6gm 
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Figura 34: Carta da tipologia Praças de Acesso Público – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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Parques e Jardins de Acesso Público  

Esta tipologia corresponde aos espaços públicos descobertos, não edificados, de 

utilização colectiva e que, a depender da função que desempenham, são dotados de 

mobiliários urbanos e de equipamentos recreativos (como jogos infantis, mesas de 

piquenique, quadras de desporto, pistas de caminhada, etc.). Além das funções de 

ordem social, os parques e jardins também possuem uma importante função ecológica, 

uma vez que constituem elementos fundamentais na estrutura verde urbana para 

fomentar a biodiversidade e conservar o ecossistema urbano. Estes espaços tendem a 

apresentar dimensões superiores em relação às praças e, neste caso, diferenciam-se 

da tipologia Praças de Acesso Público essencialmente por possuírem um “revestimento 

vegetal em solo permeável igual ou superior a 35%” (Farinha-Marques et al., 2014). 

 

Figura 35: Tipologia Parques e Jardins de Acesso Público – Parque de la Creueta del Coll, Barcelona. 

Fonte: Canaan (ago. 2009) – Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Creueta_del_Coll1.jpg 
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Figura 36: Carta da tipologia Parques e Jardins de Acesso Público – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 



45 
 

FCUP 

Caracterização da Estrutura Verde de Barcelona 

Espaços Verdes Privados 

As tipologias “Logradouros” e “Jardins Privados” descritas na classificação desenvolvida 

para a cidade do Porto (Farinha-Marques et al., 2014) foram unificadas na tipologia 

Espaços Verdes Privados, uma vez que ambas representam espaços verdes exteriores 

cujos usos e funções não são direcionados ao público e, por serem privados, não estão 

intrínsecos ao objetivo do presente trabalho de compenetrar-se nos espaços acessíveis 

à população. Os espaços verdes de livre acesso situados nas imediações de edificações 

privadas foram incluídos em outras tipologias, conforme as características que 

apresentam. 

 

 

Figura 37: Tipologia Espaços Verdes Privados – Zona residencial do bairro Pedralbes, Barcelona. 

Fonte: Captura de tela em Google Earth. 
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Figura 38: Carta da tipologia Espaços Verdes Privados – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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Espaços Verdes Associados a Equipamentos 

Esta tipologia abrange os espaços verdes de acesso público situados na envolvente 

imediata de alguma edificação pública, como por exemplo, igrejas, escolas, 

universidades, bibliotecas, mercados municipais, quartéis, esquadras, complexos 

desportivos, administrações públicas, etc.  

 

Figura 39: Jardim da Universidade de Barcelona. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y4v5y5zg 
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Figura 40: Carta da tipologia Espaços Verdes Associados a Equipamentos – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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Espaços Verdes Associados a Urbanizações 

Esta tipologia corresponde às áreas verdes situadas na envolvente imediata de 

residências, sendo elas unifamiliares ou multifamiliares, que constituem espaços de livre 

acesso e circulação, no entanto, não são suficientemente formalizadas para 

caracterizarem-se como praças, parques ou jardins de acesso público. 

 

 

Figura 41: Conjunto habitacional do bairro La Guineueta, Barcelona. 

Fonte: Captura de tela em Google Street View. 
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Figura 42: Carta da tipologia Espaços Verdes Associados a Urbanizações – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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Espaços Verdes associados a Vias de Circulação Principal  

A tipologia Espaços Verdes associados a Vias de Circulação Principal refere-se às áreas 

vegetadas cuja função esteja direcionada ao remate ou à proteção de vias de circulação 

rápida (superior a 50 km/h). “São exemplos destas áreas os taludes, áreas verdes 

laterais, nós e faixas centrais” (Farinha-Marques et al., 2014). 

 

 

Figura 43: Tipologia Espaços Verdes associados a Vias de Circulação Principal – Ronda de Dalt, Barcelona. 

Fonte: Captura de tela em Google Street View.  
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Figura 44: Carta da tipologia Espaços Verdes Associados a Eixos de Circulação Principal – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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Ruas Arborizadas  

A tipologia de Ruas Arborizadas corresponde às “vias de circulação (avenidas, 

alamedas e ruas) que apresentam um estrato arbóreo em caldeira ou faixa verde 

contínua, em alinhamento ou pontuação” (Farinha-Marques et al., 2014). Em uma 

cidade populosa e bastante edificada, a arborização das ruas tem o papel fundamental 

de ser o conetor verde entre as demais tipologias de espaços verdes. De acordo com a 

Câmara Municipal (GESTIÓN DEL ARBOLADO, AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.) 

as ruas de Barcelona contam com mais de 150 espécies de árvores, as quais se 

diversificam em suas cores, folhagens e perfumes, de modo a contribuir não só para a 

promoção da biodiversidade como também para dar mais identidade às ruas da cidade. 

Barcelona dispõe de uma cartografia digital que demarca a cobertura vegetal do 

município, e pontua especificamente as espécies arbóreas das vias de circulação 

(Figura 45). Nota-se que grande parte das ruas da cidade são arborizadas, 

principalmente aquelas situadas no distrito da Eixample, oriundo do Plano de Expansão 

de Idelfonso Cerdà. A plataforma destaca, ainda, as espécies arbóreas predominantes 

nas vias:  Brachychiton populneum, Celtis australis, Ligustrum lucidum, Melia 

azederach, Platanus x hispanica, Prunus cerasifera 'pisardii', Robinia pseudoacacia, 

Styphnolobium japonicum, Tipuana tipu, e Ulmus pumila. 

 

Figura 45: Cartografia digital da cobertura arbórea de Barcelona (NDVI vegetation index and street trees – 2014). 

 Fonte: https://jjvidalmac.carto.com/viz/e9fbae6b-87ab-46cc-a720-4f9acb3f921e/public_map 
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Figura 46: La Rambla de Barcelona (à direita), onde árvores da espécie Platanus × hispanica percorrem toda a via. Ao 
lado esquerdo está a Av. de les Drassanes, onde além dos plátanos contém espécies como Styphnolobium japonicum 

e Tipuana tipu. 

Fonte: Blog Se hace caminho al andar.com. Disponível em:  https://tinyurl.com/y45dt7rr 
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Figura 47: Carta da tipologia Ruas Arborizadas – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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Cemitérios  

Esta tipologia abrange os cemitérios existentes no município de Barcelona. Trata-se de 

um tipo de espaço que apresenta um uso específico e características mais peculiares 

que os demais equipamentos. 

 

Figura 48: Cemitério de Montjuïc. 

Fonte: BCN film commission. Disponível em: https://tinyurl.com/y2oagrm3 
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Figura 49: Carta da tipologia Cemitérios – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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2.2 Carta das Tipologias de Espaços Verdes de Barcelona 

 

 

Figura 50: Carta das Tipologias de Espaços Verdes – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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2.3 Carta da Estrutura Verde de Barcelona 
 

Em anos recentes, mais precisamente em 2017, a gestão municipal de Barcelona 

obteve uma identificação do coberto vegetal da cidade através do NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index), índice que permite detetar a vegetação mediante imagens 

satélite ou voos com sensores multiespectrais. Na tentativa de chegar a um resultado 

mais legível e mais próximo da situação real da estrutura verde urbana, elaborou-se não 

só a Carta da Estrutura Verde do município de Barcelona resultante da união das 

Tipologias de Espaços Verdes identificadas, como também uma segunda Carta da 

Estrutura Verde constituída a partir do Coberto Vegetal identificado pelo NDVI. 
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Figura 51: Carta da Estrutura Verde resultante da reunião das Tipologias de Espaços Verdes identificadas – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 52: Carta da Estrutura Verde constituída a partir da Cobertura Vegetal identificada pelo NDVI (2017) – Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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3. Metodologia para seleção das áreas de 

estudo  
3.1 Parques, Jardins e Praças Ajardinadas de Barcelona 

 

O presente trabalho estreita seu nível de detalhamento, a partir desta etapa, somente 

sobre as tipologias alinhadas aos objetivos já mencionados. A inventariação dos 

espaços verdes é focalizada, portanto, nos espaços verdes públicos de utilização 

colectiva, o qual é definido pelo Sistema Integrado de Metainformação (SMI – INE) de 

Portugal como “as áreas de solo enquadradas na estrutura ecológica municipal ou 

urbana que, além das funções de proteção e valorização ambiental e paisagística, se 

destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar 

livre”.  

Em conformidade com a metodologia do trabalho realizado na cidade do Porto por 

Farinha-Marques et al. (2014), selecionou-se para esta etapa somente as tipologias 

“Parques e Jardins de Acesso Público” e “Praças Ajardinadas”, por apresentarem 

índices de permeabilidade mais significativos, o que leva a crer que são espaços mais 

favoráveis ao fomento da biodiversidade e à promoção de benefícios ambientais. Neste 

sentido, poderiam denotar estudos de caso mais interessantes para avaliar a relação 

entre suas configurações com a utilização humana e com a diversidade vegetal e animal 

que albergam. 

Tendo em vista que a quantidade das tipologias selecionadas é bastante numerosa para 

realizar-se de maneira individual junto às demais etapas deste trabalho, realizou-se a 

quantificação somente dos Parques e Jardins de Acesso público, chegando ao resultado 

de 160 espaços verdes3 correspondentes a esta tipologia. 

 
3 Nota: A carta correspondente à quantificação identifica as Praças Ajardinadas, mas sua numeração diz respeito 

somente aos Parques e Jardins de Acesso Público (ver lista numerada em anexo). 



63 
 

FCUP 

Caracterização da Estrutura Verde de Barcelona 

 

Figura 53: Carta das Praças Ajardinadas, Parques e Jardins de Acesso Público do Município de Barcelona. 

Fonte: Autoria própria. 
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3.2 Procedimento estatístico 
 

No processo de classificação dos espaços verdes realizado para a cidade do Porto 

(Farinha-Marques et al., 2014), foi desenvolvida uma matriz composta por diversas 

variáveis, as quais passaram, posteriormente, por um processo de triagem, onde foram 

abstraídas aquelas que colaborariam para um agrupamento mais homogêneo dos 

espaços verdes da cidade do Porto. Tal qual a metodologia em que se respalda o 

presente trabalho, para a elaboração de um inventário com detalhes mais alinhados ao 

objetivo deste estudo, optou-se por selecionar as seguintes variáveis: 

• Área total (m² ou ha) 

Corresponde à área da parcela em sua totalidade, integra tudo o que se encontra 

dentro da delimitação do espaço analisado. Engloba, portanto, a área de coberto 

vegetal, a área impermeável (incluindo as edificações e as estruturas 

construídas, como pérgulas, coretos, pontes, etc.), caminhos e 

elementos/superfícies de água. 

 

• Área impermeável (%)  

Corresponde a todas as áreas cuja superfície do solo se encontra 

impermeabilizada, seja pela aplicação de pavimentos (caminhos), ou pela 

presença de algum elemento construído que inibe a permeabilidade da água, 

como edificações, fontes, tanques, pontes, áreas cobertas, etc. 

 

• Área de coberto vegetal (%) 

Corresponde a todas as áreas cuja superfície do solo é revestida por coberto 

vegetal, independentemente do seu porte (herbáceo, sub-arbustivo, arbustivo, 

arbóreo). 

 

• Área de plano de água (m² ou ha) 

Corresponde às áreas de todas as superfícies de água: lagos, tanques, 

chafarizes, fontes e linhas de água a céu aberto. 

 

• Função dominante 

Corresponde ao uso dominante do espaço analisado. Ainda que apresente 

diversos usos simultâneos, essa categoria representa a função que se sobressai 

em relação às demais.  
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Consoante a análise dos espaços verdes do município de Barcelona – 

considerando aqueles incluídos nas tipologias de Parques, Jardins ou Praças 

ajardinadas de acesso público – as funções predominantes correspondem ao 

recreio, conservação e enquadramento/remate, que são assim definidas na 

classificação realizada para a cidade do Porto (Farinha-Marques et al., 2014, p. 

34-35): 

Recreio: Função atribuída sempre que no espaço se identifiquem 
zonas com aptidão explícita para acolher atividades de recreio, 
repouso e ócio, com ou sem equipamentos. Deve possuir pelo menos 
uma destas características: uma rede organizada de percursos; zonas 
de sentar, de encontro ou miradouro; clareiras relvadas; zonas de 
recreio infantil; campos de jogos e/ou outras infraestruturas de apoio à 
realização de eventos no exterior. 
Conservação: Função atribuída sempre que o espaço revele um 
conjunto de recursos e valores naturais ou culturais que interessam 
preservar, como por exemplo:  
1) referências históricas: desenho do espaço (traçado), a organização 
da estrutura verde, ruínas, autoria reconhecida do projeto, elementos 
arquitetónicos e/ou ter sido palco de acontecimentos marcantes da 
história da cidade, etc.;  
2) espécies de plantas e animais raras ou notáveis, cuja informação 
genética ou efeito de habitat importa salvaguardar. 
Enquadramento e/ou remate: Função atribuída sempre que:  
1) o espaço não manifeste de forma dominante qualquer uma das 
funções anteriores;  
2) o espaço manifeste um papel evidente no arranjo da malha urbana;  
3) o espaço articule e ocupe a envolvente de conjuntos edificados e 
construídos. 

 

• Idade  

Corresponde à data de inauguração, de construção ou de última grande 

alteração estrutural do espaço (Farinha-Marques et al., 2014), conforme 

informações encontradas do mesmo. 

 

• Caráter do espaço  

Definido com base no traçado planimétrico e na organização da estrutura verde 

que predominam no espaço, podendo ser classificado como (Farinha-Marques 

et al., 2014, p. 37): 

Geométrico: O traçado planimétrico ou a organização da estrutura 
verde refletem ou derivam de formas geométricas como o triângulo, o 
círculo, o quadrado, a elipse, etc. Por exemplo, presença de 
alinhamentos de árvores ou arbustos;  
Naturalista: O traçado planimétrico ou a organização da estrutura verde 
derivam das formas encontradas na natureza, como o relevo, a 
meandrização dos rios, a silhueta das árvores e seus ramos, o corpo 
humano, etc. Podem também derivar da distorção curvilínea de formas 
geométricas, como é disso exemplo o traçado biomórfico;  
Misto: O traçado planimétrico ou a organização da estrutura verde 
podem refletir ambas as formas, geométrica e naturalista. 
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3.3 Caracterização dos grupos e constituição da amostra 
 

Para a seleção dos Parques, Jardins e Praças de acesso público a serem incluídos  na 

inventariação, com a explanação das características de cada espaço, levou-se em conta 

uma série de critérios, sobretudo: o valor histórico, cultural e/ou ecológico que o espaço 

simboliza; sua representatividade de coberto verde perante a malha urbana; e a 

influência que exerce no cotidiano da população.  

A listagem é iniciada com o Parque Natural de Collserola, por sua singularidade, 

magnitude e relevância, em conformidade com os critérios referidos. Posteriormente, os 

espaços foram sequenciados cronologicamente, de acordo com a variável “idade” 

correspondente. Ao descrever estes espaços, especialmente os de valor histórico, 

buscou-se evidenciar não só as características que revelam seu desenho, organização 

espacial e elementos construtivos no contexto atual, como também discorrer sobre 

essas informações mediante uma breve contextualização dos acontecimentos históricos 

que foram pertinentes ao seu ordenamento, ao julgar que são informações relevantes 

para compreender a composição que apresentam atualmente, bem como o valor que 

representam ao município e à sua população. A inventariação pormenorizada contempla 

dez espaços verdes que estão entre os mais representativos do município, os quais 

correspondem a 8735,19 hectares. Sob o intento de unificar as características em que 

se assemelham, dividiu-se estes espaços em três grupos: 

Grupo 1: Espaços reconhecidos principalmente por seu valor histórico e cultural, 

ademais de sua importância ecológica, onde prevalecem as funções de conservação e 

de recreio. Formam parte deste grupo quatro espaços ajardinados de caráter misto 

(Parque del Laberinto de Horta, Turó Park, Parque Güell e Parque de Montjuïc) e dois 

espaços de caráter geométrico (Parque de la Ciutadella e Jardines del Palacio de 

Pedralbes). 

Grupo 2: Espaços cuja função dominante seja a de recreio, mas que são reconhecidos 

especialmente por seu valor ecológico, devido às grandes dimensões de matas urbanas, 

matos mediterrânicos e presença de escarpas que possuem. Este grupo é constituído 

por um parque de caráter naturalista (Parque del Turó de la Peira) e dois parques de 

caráter misto (Parque del Guinardó e Parque de la Creueta del coll). 

Outlier: Constituído exclusivamente pelo Parque Natural de Collserola, espaço de 

caráter natural com função de conservação que abriga quase toda a fauna 

mediterrânica, com uma importância ecológica e ambiental ímpar para o município de 

Barcelona. 
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Figura 54: Carta dos grupos dos Parques e Jardins de Acesso Público do Município de Barcelona selecionados para estudo.  

Fonte: Autoria própria. 
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Parque Natural de Collserola 

• Área total (ha): 8.259 ha. 

• Área impermeável (%): 189 ha = 2,3%  

• Área de coberto vegetal (%): 8004 ha = 95,3% 

• Área de plano de água (%): 1 ha = 0,01% 

• Função dominante: Conservação. 

• Idade: 1987. 

• Caráter do espaço: Natural. 

A paisagem atual da Serra de Collserola resulta de inúmeras atividades humanas que 

ocorreram neste espaço natural – de 11 mil hectares – ao longo dos séculos. De acordo 

com o website oficial do parque (PARC DE COLLSEROLA, s.d.), o local contém um 

relevante património construído, com vestígios arqueológicos das povoações ibéricas 

(Figura 55), elementos arquitetônicos românicos e góticos e mais de trinta edifícios 

tombados de vestígios românicos. 

 

Figura 55: Penya del Moro, vestigios de povoações ibéricas do Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 

Os diferentes contextos históricos enfrentados pelos seres humanos refletiram em 

diversas formas de ocupação e utilização do solo nas montanhas de Collserola. 

Construções de castelos, de fortificações, de quintas medievais, de fábricas, além da 

exploração agrícola e o posterior abandono de terras (decorrente da revolução 

industrial), foram algumas das diversas intervenções na paisagem ao longo dos anos. 

Somente em meados do século XIX Collserolra passou a ser usada para o lazer. Neste 

momento, surgem as primeiras casas de veraneio, a abertura de novas estradas, e a 
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serra passa a ser um ponto de encontro, de piqueniques e excursões (PARC DE 

COLLSEROLA, s.d.).     

As primeiras décadas do século XX representam um grande marco no que diz respeito 

às alterações no desenho da paisagem de Collserola, mas desta vez, com modificações 

voltadas principalmente ao lazer e recreação da população. Dentre as principais 

construções que surgem nesta fase, estão os funiculares de Tibidabo (1901) e da 

Vallvidrera (1916), o Templo Expiatório do Sagrado Coração (1902), a Torre de les 

Aigües de Dos Rius (1902), o Observatório Fabra (1904) e o Parque de Diversões 

Tibidabo (1905), obras que hoje fazem parte da silhueta da Serra de Collserola, quando 

observada desde o município de Barcelona (Figura 56). 

 

Figura 56: Construções que demarcam a atual silhueta da Serra de Collserola. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona - El Tibidabo. Disponível em: https://tinyurl.com/y6z2kfrg 

No decorrer do século XX, as áreas de cultivo – que durante séculos serviram como 

uma faixa de separação entre os centros urbanos e as florestas de Collserola – foram 

diminuindo progressivamente. As cidades que circundam a serra passaram a ocupar 

cada vez mais territórios e, acompanhando as ferrovias, surgiram na serra as 

urbanizações, que hoje fazem parte da paisagem existente. (PARC DE COLLSEROLA, 

s.d.). 

Na tentativa de frear os impulsos do desenvolvimento urbano e melhorar a qualidade 

ambiental das cidades, o Plano Geral Metropolitano de Barcelona (1976) definiu os 

espaços categorizados como de proteção e preservação, integrando a Serra de 

Collserola como parte fundamental deste plano. Para potenciar sua preservação, em 

1987 foi criado o Parque de Collserola, gerido pelos nove municípios que o compõem e 

pela Diputación de Barcelona (Câmara da Província de Barcelona). Somente em 

outubro de 2010, através do Decreto 146/2010, a Serra de Collserola foi declarada 
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parque natural, com a denominação Parque Natural da Serra de Collserola e com uma 

área de 8259 hectares (PARC DE COLLSEROLA, s.d.). 

Atualmente, o parque é composto por uma grande diversidade de paisagens. Isso se 

deve, em parte, às diversas intervenções antrópicas exercidas na serra ao longo dos 

anos. De acordo com o website oficial do Parque Natural de Collserola (s.d.), os seus 

mais de 8 mil hectares são distribuídos em: 3467 ha (41,3%) de pinhais; 1653 ha (20%) 

de mata; 1295 ha (15%) de azinheiras; 778 ha (9,3%) de prados; 376 ha (4,5%) de áreas 

de cultivo; 333 ha (4%) de bosques de ribeira; 189 ha (2,3%) de áreas urbanizadas; 102 

ha (1,2%) de rochedos e, por fim, 1 ha (0,01%) de ambientes aquáticos. Entre seus 

recursos hídricos, estão presentes cerca de 200 nascentes naturais, as quais durantes 

séculos abasteceram a cidade de Barcelona. 

 

Figura 57: Bosque misto de pinheiros e azinheiras – Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 

 

Figura 58: Mata mediterrânea – Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 
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Figura 59: Azinheiras – Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 

 

 

Figura 60: Prados – Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 
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Figura 61: Áreas de cultivo – Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 

 

 

Figura 62: Bosques de ribeira (galerias ripícolas) – Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 
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Figura 63: Áreas urbanizadas – Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 

 

 

Figura 64: Rochedos – Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 
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Figura 65: Ambientes aquáticos – Pântano de Vallvidrera, Parque Natural de Collserola. 

Fonte: Parc de Collserola. Disponível em: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/habitats-2/ 

 

Devido à diversidade de espaços naturais que possui, e à predominância de florestas 

autóctones, o parque conta com quase toda a fauna mediterrânea. O website oficial do 

parque apresenta uma lista de 253 espécies de vertebrados, as quais são classificadas 

em: 28 mamíferos, 191 aves, 17 répteis, 10 anfíbios e 7 peixes. Entre as espécies 

animais destaca-se o javali, o animal mais emblemático das florestas de Collserola. 

De acordo com a lista de espécies que compõem a flora do parque, as azinheiras 

(Quercus ilex) acompanhadas pelo carvalho (Quercus cerrioides) e o pinheiro de Aleppo 

(Pinus halepensis) são as espécies arbóreas mais representativas. Ao longo das linhas 

de água são comumente encontradas as espécies Populus alba, Populus nigra e 

Fraxinus angustifolia. Entre as árvores de fruto, destacam-se o medronheiro (Arbutus 

unedo), a aveleira (Corylus avellana), a romã (Punica granatum) e a cerejeira-brava 

(Prunus avium). Entre a vegetação arbustiva encontram-se exemplares de Vitex agnus-

castus, Crataegus monogyna, Viburnum tinus, Rhamnus alaternus, Lonicera japônica, 

entre outros. 

Atualmente, somado à função de conservação, o parque oferece diversas opções de 

atividades aos visitantes, como excursões, visitas guiadas, trabalhos voluntários 

relacionados à sustentabilidade e realizações de workshops. 

A parcela do Parque Natural de Collserola que corresponde ao município de Barcelona 

cobre todo o limite noroeste da cidade (Figura 66 e 67), de modo a funcionar como uma 

fronteira que delimita o município entre dois grandes elementos naturais: a serra e o mar 

mediterrâneo. 
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Figura 66: Cidade de Barcelona delimitada pela Serra de Collserola (norte) e pelo mar (sul). 

Fonte: Wikimedia.org. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BCN02.jpg 

 

Figura 67: Cidade de Barcelona delimitada pela Serra de Collserola (norte) e pelo mar (sul). 

Fonte: You Stylish Blog. Disponível em: https://tinyurl.com/yy7kr4uf 
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Figura 68: Plano Geral do Parque de Collserola. 

Fonte: Autoria própria. 
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Parque del Laberinto de Horta  

• Área total (ha): 9,10 ha. 

• Área impermeável (%):3 ha = 32,97%. 

• Área de coberto vegetal (%): 6 ha = 65,38%. 

• Área de plano de água (%): 0,15 ha = 1,65%. 

• Função dominante: Conservação, ainda que desempenhe uma importante 

função de recreio.  

• Idade: 1791. 

• Caráter do espaço: Misto, predominantemente geométrico. 

O Parque do Labirinto da Horta, até a data de 1970, foi propriedade particular do 

marquês Joan Antoni Desvalls. Sua composição, até chegar ao estado atual, aconteceu 

em diferentes etapas. As primeiras obras tiveram origem em 1791, realizadas pelo 

arquitecto paisagista e jardineiro italiano Domenico Bagutti, que trabalhou no jardim até 

1808 seguindo uma composição em estilo neoclássico. Em 1853, o parque foi ampliado, 

passando a conter uma zona de estilo romântico projetada por Elies Rogent (Gomariz-

Moreno, 2014). A família Desvalls concedeu a propriedade à Câmara Municipal em 

1970, e a inauguração como parque público ocorreu em 1971. Em 1994 foi realizada 

uma significativa restauração, que conferiu ao parque a categoria de jardim museológico 

(AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). Atualmente, integra o Inventario do Património 

Cultural catalão como um Bem Cultural de Interesse Local (BCIL). 

O arranjo atual do Parque do Labirinto da Horta – ao analisa-lo em sua totalidade – lhe 

confere um caráter misto. A zona de estilo neoclássico possui um desenho regular, com 

elementos construtivos e estruturas vegetais dispostos de maneira simétrica e é, 

portanto, uma área de caráter geométrico. Conta com parterres, arte topiária, esculturas 

mitológicas, templos com colunas toscanas, fontes, estanques de água e a principal 

atração do parque: o jardim-labirinto. Por outro lado, a zona de estilo romântico, ainda 

que contenha algumas estruturas vegetais geometrizadas, também conta com grandes 

áreas de traçados irregulares e elementos de caráter naturalista, como uma gruta 

artificial, riachos, um denso maciço arbóreo e áreas mais húmidas cobertas por heras e 

musgos. Esta zona vai de encontro a uma extensa mata urbana de caráter totalmente 

natural. 

Na parte frontal do parque, antes de chegar à portaria que controla o acesso ao jardim-

museu, estão localizados um parque infantil, um bar, uma área de picnic e uma pequena 

rotunda ajardinada com um estanque de água e bancos de estar (Figura 69). A partir da 
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portaria, que se encontra ao lado do antigo Palácio Desvalls (Figura 69), onde 

atualmente funciona uma Biblioteca pública, inicia-se o trajeto ao jardim-museu. 

 

Figura 69: Praça situada na pequena rotunda da parte frontal do Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

 

 

Figura 70: Antigo Palácio Desvalls, onde atualmente funciona uma Biblioteca pública – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

 

Um dos primeiros elementos marcantes do trajeto é o portal chinês (Figura 71), vestígio 

de um jardim oriental já extinto, que deu lugar a uma praça de caráter geométrico, com 
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parterres, arbustos recortados e um estanque de água de formato circular (Figura 72), 

inserida na restauração de 1994 (Gabancho, 1999). Próximo ao portal, está o Jardim 

dos Buxos (Buxus sempervirens), desenhado por Domenico Bagutti (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, s.d.). 

 

Figura 71: Portal chinês, herança do jardim oriental que existia no parque. 

Fonte: Redescubriendo Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y4rscnuc 

 

 

Figura 72: Praça com caráter geométrico – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: El Nacional.cat. Disponível em: https://tinyurl.com/y6k2eajy 
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Figura 73: Jardim dos Buxos (Jardín de los Bojes) – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 
 

Nos caminhos em direção aos templos e ao pavilhão neoclássico há um alinhamento de 

árvores centenárias que sombreiam a rota, onde destacam-se as azinheiras (Quercus 

ilex) e um grande exemplar da espécie Sequoia sempervirens.  

A zona neoclássica do parque, projetada no século XVIII, foi construída em diferentes 

níveis. No nível inferior está o jardim-labirinto (Figura 74), composto por 750 metros 

lineares de ciprestes (Cupressus sempervirens). Seu desenho foi realizado pelo próprio 

proprietário do terreno, Antoni Desvalls, em colaboração com o arquitecto Domenico 

Bagutti (Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya). O jardim é circundado por uma 

composição arbórea de azinheiras (Quercus ilex), pinheiros (Pinus halepensis e Pinus 

pinea) e carvalhos (Quercus robur). 
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Figura 74: Jardim-labirinto e a estrutura arbórea do seu entorno. 

Fonte: https://lovellyadventures.wordpress.com/2014/01/30/parc-de-laberint-dhorta/ 

 

Logo acima do jardim-labirinto localizam-se, à direita e à esquerda, os dois templos 

que abrigam as esculturas mitológicas de Ariadne e Dânae.  

No entorno da escadaria do nível intermediário (Figura 75) está localizado o “Canal 

Romântico” (Figura 76 e 77).  

 

Figura 75: Escadaria que conecta o jardim-labirinto ao Pavilhão Neoclássico – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 
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Figura 76: Vista desde o “Canal Romântico”, localizado no entorno da escadaria que sobe ao Pavilhão Neoclássico. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

 

 

Figura 77: Canal Romântico – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

A escadaria sobe em direção ao Pavilhão Neoclássico (Figura 78) junto a um amplo 

estanque de água, que compõe a simetria do local. No nível acima, está uma fonte 

com uma estátua, obra de Domenico Bagutti. 
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Figura 78: Pavilhão Neoclássico – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

A zona de matas do parque se estende até a Serra de Collserola, e o terreno torna-se 

mais declivoso conforme se aproxima da encosta (Figura 79).  Por um lado, esta zona 

se conecta ao “Canal Romântico” e, na direção oposta, vai de encontro à gruta artificial 

(Figura 80), onde o curso de água transforma-se em riacho e passa pelo “Jardim 

Romântico” (Figura 81), até chegar na última área do trajeto do jardim-museu, nomeada 

de “Falso Cemitério” (Figura 82).  

 

Figura 79: Declividade do terreno da zona de matas do parque, conforme se aproxima da Serra de Collserola. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 
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Figura 80: Gruta artificial – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

 

 

Figura 81: Jardim Romântico – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 
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O “falso cemitério” conta com espécies como Agaphantus umbellatus, Nephrolepis 

exaltata, Buxus sempervirens e Ruscus aculeatus. Entre as árvores de maior porte desta 

zona, estão os teixos (Taxus baccata), loureiros (Laurus nobilis), carvalhos (Quercus 

pubencens), freixos floridos (Fraxinus ornus), bananeiras (Platanus x hispanica) e tílias 

(Tilia europaea). 

 

Figura 82: Falso Cemitério – Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Wikimedia.org. Disponível em: https://tinyurl.com/yy3c3pws 

 

Em relação a fauna do parque, durante a visita foi possível registar a presença de javalis 

(Figura 83) e notar que grande parte dos tanques e canais de água abriga espécies de 

peixes e anfíbios. O Atlas de la biodiversidad de Barcelona indica, ainda, que além das 

232 espécies de plantas que constituem a flora do parque, mais de 20 espécies de 

vertebrados e 46 espécies de aves integram a fauna do local. 
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Figura 83: Javalis encontrados durante a visita ao local, na zona de matas do parque. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

 

Ao discorrer as características do Parque del Laberinto, foi interessante constatar uma 

série de semelhanças com o Parque de S. Roque da cidade do Porto, contemplado pelo 

inventário elaborado por Farinha-Marques et al. (2014). Resumidamente, ambos 

possuem uma disposição escalonada em direção à encosta onde estão situados, com 

uma zona de matas na parte superior, uma zona com denso coberto arbóreo de caráter 

naturalista que dispõe de uma gruta, pontes, lagos e outros elementos de estilo 

romântico, e ambos contêm como um dos principais elementos um jardim-labirinto.  
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Figura 84: Parque del Laberinto de Horta. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 
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Parque de la Ciutadella 

• Área total (ha): 32,61 ha. 

• Área impermeável (%): 16,48 ha = 50,52%. 

• Área de coberto vegetal (%): 14,77 ha = 45,28%. 

• Área de plano de água (%): 1,36 ha = 4,19%. 

• Função dominante: Recreio, mas também desempenha importante função de 

conservação por seu valor simbólico enquanto património cultural e jardim 

histórico-artístico. 

• Idade: 1872. 

• Caráter do espaço: Misto, predominantemente geométrico. 

O Parque de la Ciutadella foi o primeiro parque público de Barcelona. Ocupa o local 

onde anteriormente existiu uma fortificação militar, construída em 1715 sob os 

comandos do rei Felipe V, para controlar a cidade após a Guerra de Sucessão 

Espanhola, ocorrida no século XVIII. Para construir a fortaleza, demoliram-se 1262 

casas e parte das muralhas da cidade. Após a “Revolución de La Gloriosa” de 1868, o 

general catalão Joan Prim – cuja estátua equestre se encontra atualmente no parque – 

entregou o terreno da cidadela à Barcelona, com a exigência de que ali fosse construído 

um parque público. Sob este contexto, realizou-se um concurso para a construção do 

parque, em 1871, tendo como ganhador o alarife Josep Fontserè (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, s.d.). 

Referindo-se à falta de espaços verdes que sofria Barcelona naquela época, Fontserè 

apresentou seu projeto sob o lema de que “os jardins são para a cidade o que os 

pulmões são ao corpo humano” (AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). Inspirado nos 

jardins italianos, ingleses e franceses, o autor então desenhou o primeiro “pulmão verde” 

de Barcelona, um parque de mais de 30 hectares. 

O projeto inicial consistia, resumidamente, em um extenso passeio contornado por 

canteiros ajardinados e fontes, que circundava uma área central composta por uma 

grande praça, e uma área de traçado biomórfico onde estavam situados dois lagos 

artificiais. Com exceção da zona dos lagos e dos três jardins localizados nos pontos 

extremos do terreno, o desenho seguia um rigor simétrico e caráter geométrico, tanto 

pelo seu traçado quanto pela organização espacial das estruturas vegetais (Figura 85). 

O perímetro do parque adquiriu um formato que perdura até hoje, apresenta três lados 

retilíneos e, na parte oriental, um lado semicircular, delimitado pela via Passeig de 

Circumvaŀlació. 
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Figura 85: Projeto inicial do Parque de la Ciutadella realizado por Josep Fontserè, vencedor do concurso de 1871. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y6r776wj 

Para residir a Exposição Universal de 1888, o traçado original do parque passou por 

diversas modificações (Figura 86).  
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Figura 86: Projeto do Parque de la Ciutadella após alterações, para residir a Exposição Universal de 1888. 

Fonte: Sobrehistoria.com. Disponível em: https://tinyurl.com/yyqp6jed 

 

Onde existia o lago artificial de menor dimensão, construiu-se a cascata monumental 

(Figura 87), obra de Josep Fontserè junto a Antoni Gaudí, desenhada em 1875 e 

inaugurada em 1881. Diante da cascata foi aberta uma clareira (Figura 88), onde foi 

inserido, em 1884, o coreto (glorieta de música), projetado pelo arquiteto modernista 

catalão Antoni Maria Gallissà. O segundo lago artificial ganhou novas proporções e uma 

estrutura em formato circular, que funciona como um recinto com bancos de estar. 

Atualmente, este lago oferece passeios de barco à remo como atividade de recreação 

(Figura 89).  
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Figura 87: Cascata monumental, obra de Fontserè junto a Gaudí – Parque de la Ciutadella 

Fonte: Ioan Adrian Buda (fev. 2020). Disponível em: https://tinyurl.com/y58lmgma 

 

 

Figura 88: Clareira onde está situado o coreto, vista a partir da escadaria lateral à cascata monumental. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 
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Figura 89: Passeio de barco a remo no lago do Parque de la Ciutadella. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

Na ocasião da Exposição Universal de 1888, também foram construídas no parque 

edificações que representam o primeiro período do Modernismo na Catalunha (Figura 

90). 

 

Figura 90: Edificações projetadas no contexto da Exposição Universal de 1888. 

Fonte: Sobrehistoria.com. Disponível em: https://tinyurl.com/yyqp6jed 
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Dentre as construções realizadas nesta fase, permanecem: o edifício em tijolo aparente 

popularmente conhecido como o “Castelo dos Três Dragões”, construído em 1888 para 

albergar o café e restaurante da exposição. Desde 1934 funciona como a sede do 

Museu de Zoologia de Barcelona; o “Umbráculo”, edifício projetado por Fontserè (1883), 

constituído por tijolo aparente, ferro e madeira ripada, com a função de abrigar espécies 

subtropicais que necessitam de sombra (Figura 91); e uma estufa composta por ferro e 

vidro (Figura 92), desenhada pelo arquiteto modernista Josep Amargós em 1884 

(AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 

 

Figura 91: Parte interna do Umbráculo (1883) – Parque de la Ciutadella. 

Fonte: Recerca en accio. Disponível em: https://tinyurl.com/yybhtzm6 

 

 

Figura 92: Estufa (hivernacle) construída em 1884 – Parque de la Ciutadella. 

Fonte: Architettura & viaggi. Disponível em: https://tinyurl.com/y5wpkn5q 



94 
 

FCUP 

Caracterização da Estrutura Verde de Barcelona 

Diante das construções modernistas, foi desenhado o extenso passeio proveniente do 

primeiro projeto apresentado por Fontserè, com algumas alterações. A rota do “Passeio 

das tílias” (traduzido do catalão Passeig dels Til·lers), começa em uma das entradas do 

parque, onde está a estátua equestre do general Prim, e se conecta à via Passeig de 

Lluís Companys, já fora dos limites do parque, onde está situado o Arco do Triunfo de 

Barcelona, executado para a abertura da Exposição Universal de 1888. 

O passeio possui caráter geométrico (Figura 93) e consiste em duas fileiras paralelas 

delimitadas por tílias (Tilia x europaea, Tilia tomentosa e Tilia x euchlora) e amplos 

canteiros de relva, onde estão situadas espécies de Nerium oleander, arbustos 

aparados e imponentes palmeiras. Esta zona relvada é bastante utilizada pelos usuários 

do parque para momentos de descanso, leitura, piquenique, yoga, entre outras 

atividades.  

 

Figura 93: Extenso passeio do Parque de la Ciutadella que se conecta ao Arco do Triunfo de Barcelona. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y64s5mfo 
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Figura 94: Área de relvado e arbustivas – Parque de la Ciutadella. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

 

Outra importante modificação no desenho do parque ocorreu em 1892, quando foi 

instalado um zoológico de aproximadamente 14 hectares, que ocupa, até os dias atuais, 

quase a metade dos 32 hectares de extensão do terreno. Esta área possui caráter 

naturalista e é a zona de maior concentração de estruturas arbóreas do parque.  

Já no século XX, foi desenhada a Praça das Armas, também conhecida como a Plaça 

de Joan Fiveller, projetada em 1916 pelo engenheiro e paisagista francês J. C. N. 

Forestier, situada entre as duas edificações que restaram da antiga cidadela militar: o 

Parlamento da Catalunha e a capela, construída em 1728 (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, s.d.). A praça possui um caráter puramente geométrico, composta por 

estruturas vegetais dispostas simetricamente em torno de um tanque de água, 

localizado no eixo central, onde está uma cópia da escultura “Desconsol” de Josep 

Llimona, a qual é cercada por cercas vivas e bancos para os usuários (Figura 95). 
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Figura 95: Praça das Armas, localizada em frente ao edifício do Parlamento da Catalunha. 

Fonte: Wikimedia.org. Disponível em: https://tinyurl.com/y2gy7ysh 

 

 

Figura 96: Parte do traçado e organização da estrutura vegetal da Praça das Armas,  
que lhe conferem um caráter geométrico. 

Fonte: Feriasbarcelona.com. Disponível em: https://tinyurl.com/y4uw3q72 

De acordo com a plataforma Mapa Barcelona + Sostenible, diversas espécies do parque 

são centenárias e estão incluídas no Catálogo de Árvores de Interesse Local de 

Barcelona, tais como: a acácia de Constantinopla (Albizia julibrissin), a laranjeira da 

Louisiana (Maclura pomifera), o pinheiro australiano (Casuarina cunninghamiana) uma 

espécime de Quercus polymorpha plantado no final do século XIX, e os ciprestes-calvos 

do lago (Taxodium distichum), plantados no início do século XX. 
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Na vegetação do parque também se destacam espécies como: Magnolia grandiflora, 

Populus alba, Populus alba ‘Pyramidalis’, Platanus x hispânica, Celtis australis, 

Paulownia tomentosa, Podocarpus neriifolius, Ginkgo biloba, Robinia pseudoacacia, 

Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens, Phytolacca dioica e Aesculus 

hippocastanum. 

O parque também conta com várias espécies de palmeiras: Phoenix canariensis, 

Phoenix dactylifera, Brahea armata e Yucca elephatipes. Há grandes exemplares 

arbustivos de Laurus nobilis, de Tamarix gálica, de Nerium oleander, e cercas-vivas 

formadas pelas espécies Pittosporum tobira e Euonymus japonicus. Segundo o Atlas de 

biodiversidad de Barcelona, a fauna do Parque de la Ciutadella contém quase 300 

espécies de plantas. 

A respeito da fauna, já foram encontradas no local mais de 100 espécies diferentes de 

pássaros, dentre elas, uma colônia de garças-reais, considerada atualmente uma das 

aves mais importantes da fauna catalã (AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 

 

Figura 97: Vegetação do Parque de la Ciutadella. 

Fonte: Autoria própria (ago, 2020). 

 

Em 1951, o Parque de la Ciutadella foi declarado jardim histórico-artístico e consta do 

registo dos Bens Culturais de Interesse Nacional do património catalão, bem como dos 

Bens de Interesse Cultural do património espanhol (Vázquez e Sánchez, 2002). 

Atualmente, constitui um espaço verde público de valor simbólico e consiste em um dos 

principais pontos turísticos de Barcelona (Figura 98 e Figura 99). Ainda que seja o 
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parque público mais antigo da cidade, permanece entre os mais conhecidos e mais 

frequentados. 

 

Figura 98: Parque de la Ciutadella. 

Fonte: Reddit. Disponível em: https://tinyurl.com/y6h4jb78 

 

 

Figura 99: Parque de la Ciutadella. 

Fonte: Mudanzas Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y2ppvvtp 
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Figura 100: Plano Geral do Parque de la Ciutadella. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 
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Turó Park 

• Área total (ha): 3,04 ha. 

• Área impermeável (%): 1,32 ha = 43,42% 

• Área de coberto vegetal (%): 1,58 ha = 51,97% 

• Área de plano de água (%): 0,14 ha = 4,61% 

• Função dominante: Recreio. 

• Idade: 1912. 

• Caráter do espaço: Misto, predominantemente geométrico. 

O Turò Park teve origem em 1912, e até o ano de 1929 funcionou como um parque de 

atrações situado em uma propriedade privada, pertencente à família Bertrand-Girona. 

Após um acordo em que os proprietários cederiam a parte central do terreno à Câmara 

Municipal, em troca da autorização para urbanizarem o restante da propriedade, o 

espaço foi remodelado pelo arquitecto paisagista Nicolau M. Rubió i Tudurí e finalmente 

reaberto em 1934. O parque atual é dedicado ao poeta Eduard Marquina 

(AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 

Durante décadas, o Turó Park foi o único espaço verde da zona em que está situado e 

um dos poucos da cidade. De acordo com a Câmara Municipal, apesar do progressivo 

aumento de espaços verdes em Barcelona no decorrer dos anos, o parque segue tendo 

um uso que supera o puramente vicinal.  

Diante da entrada principal, está uma praça de formato ovalado com um estaque de 

água de formato retangular, onde situa-se uma escultura dedicada ao violoncelista Pau 

Casals. O portão de entrada se abre para três caminhos, um central e outros dois 

perimetrais, os quais são delimitados por parterres relvadas pontuadas por mais de 

cinquenta carvalhos, aparados em formas arredondadas. 
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Figura 101: Praça de entrada do Turò Park. 

Fonte: Sahel Aftab. Disponível em: https://tinyurl.com/y38r3roc 

Os caminhos perimetrais à esquerda conduzem a um parque infantil e, um pouco mais 

à frente, a uma clareira com um lago artificial de formato ovalado, coberto por ninfas 

aquáticas que florescem na primavera e com bancos de estar em seu entorno (Figura 

102). Mais adiante, está uma ampla área relvada (Figura 103), onde os usuários estiram-

se sob a clareira pontuada por limoeiros. Na zona oposta ao lago, estão canteiros 

retangulares compostos por relva e arbustivas, parterres e uma fonte de formato circular 

(Figura 104 e Figura 105). 

 

Figura 102: Lago artificial coberto por ninfas aquáticas – Turò Park. 

Fonte: Manoel Draper (set. 2020). Disponível em: https://tinyurl.com/y4xts5jj 
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Figura 103: Ampla área relvada próxima ao lago artificial – Turò Park. 

Fonte: Captura de tela em Google Street View. 

 

Figura 104: Canteiros relvados de caráter geométrico – Turò Park. 

Fonte: Roma Rbelloo (set. 2018). Disponível em: https://tinyurl.com/y2zucnd6 
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Figura 105: Parterre e fonte de caráter geométrico – Turò Park. 

Fonte: Mercedes Delgado (abr. 2018). Disponível em: https://tinyurl.com/yygua2dw 

 

As zonas de caráter geométrico do parque contrastam-se com o desenho biomórfico de 

caráter naturalista da grande área relvada e da zona central, onde localizam-se 

canteiros vegetados por uma diversidade de espécies e estratos: relvas, trepadeiras, 

arbustos, árvores e palmeiras. 

 

Figura 106: Zona central do Turò Park, de caráter naturalista. 

Fonte: Captura de tela em Google Street View. 

 

O Turò Park é rico em espécies e exemplares arbóreos excepcionais, tanto por sua 

altura quanto por sua idade. Possui um bosque de azinheiras (Quercus ilex), com uma 

vegetação rasteira de arbustos e trepadeiras típicas da vegetação mediterrânica, como 

o Viburnum tinus. Também se destacam as magnólias, as pimenteiras falsas (Schinus 

molle L.), os cedros do Himalaia, as tílias, bananeiras e árvores do amor. Quanto às 

palmeiras, há grandes exemplares de tamareiras (Phoenix dactylifera), palmeiras das 

Canárias (Phoenix canariensis) e palmeiras Washingtonian. Entre os arbustos, 

destacam-se os louros e os loendros. Nos canteiros perimetrais encontram-se roseiras 

e plantas aromáticas (AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 
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Figura 107: Plano Geral do Turò Park. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 
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Parque del Guinardó 

• Área total (ha): 25,66 ha. 

• Área impermeável (%): 6,36 ha = 24,79%. 

• Área de coberto vegetal (%): 19,26 ha = 75,06%. 

• Área de plano de água (%): 168,45 m² = 0,06%. 

• Função dominante: Recreio. 

• Idade: 1918. 

• Caráter do espaço: Misto, predominantemente naturalista. 

O Parque del Guinardó está situado em uma antiga quinta particular, com vista para o 

mar (Figura 108), e passou a ser propriedade municipal em 1910. O parque foi projetado 

em 1918, é considerado um dos espaços verdes mais refrescantes e plácidos da cidade, 

e é composto por três áreas bem distintas: uma “área urbana”, onde está situada uma 

praça que se converteu no acesso principal desse extenso espaço verde; uma “área 

histórica” e, na cota mais alta do terreno, a “área florestal” (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, s.d.). 

 

Figura 108: Vista do monte para o mar – Parque del Guinardó. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em Google Maps: https://tinyurl.com/yxcrv4y5 

A “área urbana” do Parque del Guinardó provém de uma remodelação ocorrida em 1997, 

quando a parte que corresponde à cota mais baixa do parque foi ampliada e ligada à 

Plaça del Nen de la Rutlla (Figura 109). O nome da praça se deve à escultura “nen de 

la Rutlla” (o menino do aro), obra de Joaquim Ros i Bofarull (1961), a qual converteu-se 

em um símbolo de referência do bairro (Figura 110). Com um caráter geométrico, esta 

área é constituída por terraços de formatos curvilíneos localizados em diferentes níveis, 
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separados por taludes relvados, árvores e arbustos. Dotada de mobiliários de estância 

e parque infantil, trata-se de um espaço voltado ao ócio e recreação. 

 

Figura 109: Plaça del Nen de la Rutlla. Ao fundo, área florestal do Parque del Guinardó. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: http://www.bcn.cat/horta-guinardo/rutes/1-1.shtml 

 

 

Figura 110: A estátua “el nen de la Rutlla” (o menino do aro) se converteu em um símbolo do bairro. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: http://www.bcn.cat/horta-guinardo/rutes/1-1.shtml 
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Entre a vegetação da “área urbana” destacam-se os pinheiros (Pinus canariensis, Pinus 

halepensis e Pinus pinea) e o amendoim-acácia (Tipuana tipu), que ficam repletos de 

flores amarelas durante o verão, além dos exemplares de árvore-do-amor (Cercis 

siliquastrum), amoreira-branca (Morus alba), olmos (Ulmus minor e Ulmus pumila var. 

arbore) e oliveiras (Olea europaea L.) (MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE, s.d.). 

A “área histórica” do parque foi a primeira zona a ser construída (1918), obra de Jean-

Claude Nicolas Forestier em colaboração com Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Trata-se do 

primeiro trabalho conjunto dos dois arquitetos paisagistas, um campo de 

experimentação onde foi desenvolvido um jardim de espécies autóctones (MAPA 

BARCELONA + SOSTENIBLE, s.d.). Com um desenho planimétrico simétrico e regular, 

o traçado do espaço constitui um caráter geométrico, suas composições vegetais, no 

entanto, são de caráter naturalista.  Esta área vai em direção à zona mais alta do terreno, 

através de caminhos e escadarias enquadrados pela vegetação (Figura 111). Na parte 

central da subida, encontra-se uma fonte (La Font del Cuento) conectada a um tanque 

de água e à um canal com paredes de pedra (Figura 112), por onde percorre a água 

que desce em diferentes níveis, formando uma pequena cascata. 

 

Figura 111: Escadarias e jardins da área La Font del Cuento – Parque del Guinardó. 

Fonte: Patrizia Massano (jun. 2019). Disponível em: https://tinyurl.com/yymzhgu8 
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Figura 112: Canal de água “La Font del Cuento” – Parque del Guinardó. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y6qfqzot 

Dentre as espécies presentes nos jardins da zona histórica, encontram-se arbustos 

como pitósporos (Pittosporum tobira, Pittosporum tobira 'Nanum' e Pittosporum 

undulatum), loureiros (Laurus nobilis) e loendros (Nerium oleander); plantas aromáticas 

como o alecrim (Rosmarinus officinalis), e abundantes exemplares de lavandulas 

(Lavandula × heterophylla e Lavandula × intermedia). Existem também muitas 

alfarrobeiras (Ceratonia siliqua), ciprestes (Cupressus arizonica, Cupressus arizonica 

var. glabra, Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens e Cupressus 

sempervirens f. horizontalis), cedros (Cedrus deodara), acácias (Acacia longifólia, 

Acacia retinodes e Acacia saligna) e azinheiras (Quercus ilex), a maioria de grande porte 

(MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE, s.d.). 

A “área florestal” do parque é constituída por um importante arvoredo, que circunda a 

parte mais alta da zona histórica e estende-se por uma encosta. Por sua magnitude, é 

a zona que atribui ao Parque del Guinardó um caráter predominantemente naturalista. 

Nesta área estão situados diversos caminhos íngremes de traçados biomórficos, 

enquadrados por uma mata natural e espontânea (Figura 113 e Figura 114), onde 

predominam-se pinheiros, cedros, carvalhos (Quercus pubescens e Quercus robur) e 

azinheiras, além de uma vegetação rasteira mediterrânea (MAPA BARCELONA + 

SOSTENIBLE, s.d.).  
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Figura 113: Caminho pela área de matas do Parque del Guinardó. 

Fonte: Joaquim Belsa (abr. 2017). Disponível em Google Maps: https://tinyurl.com/y539szkt 

 

 

Figura 114: Mata mediterrânea, zona mais alta do Parque del Guinardó. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y3p9xob8 

 

Os caminhos desta zona conduzem até o Mirador del Nen de la Rutlla (Figura 115) e ao 

mirante da Plaça de la Mitja Lluna, de onde se tem vistas panorâmicas da cidade. A 

área também comporta uma ponte (Pont de Mühlberg) que interliga o parque à colina 

da Rovira, onde está presente uma estonteante paisagem de escarpas (Figura 116). 
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Figura 115: Mirador del Nen de la Rutlla – Parque del Guinardó 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y4dpa9wj 

 

 

Figura 116: Vista para a Pont de Mühlberg e as escarpas da colina da Rovira (Turó de la Rovira) – Parque del 
Guinardó. 

Fonte: Henry Budden (dez. 2017). Disponível em: https://tinyurl.com/y4vpe6wx 
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Figura 117: Plano Geral do Parque del Guinardó 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 
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Paque Güell 

• Área total (ha): 19 ha. 

• Área impermeável (%): 4 ha = 21,05%. 

• Área de coberto vegetal (%): 15 ha = 78,95%. 

• Área de plano de água (%): 40,5 m² = 0,02% 

• Função dominante: Recreio e conservação. 

• Idade: Projetado entre 1900 e 1914; inaugurado como parque público em 1923. 

• Caráter do espaço: Naturalista, cariz histórico. 

Em 1895, o aristocrata Eusebi Güell comprou uma extensa propriedade rural localizada 

em uma das colinas do município de Barcelona (Turó del Carmel, também conhecida 

como “Montaña Pelada”), com a intenção de construir uma urbanização, à semelhança 

da cidade-jardim que havia conhecido na Inglaterra. Para isso, encarregou o arquiteto 

Antoni Gaudí para concebe-la, e as obras foram iniciadas no ano de 1900 

(AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.).  

Sob o contexto do início da Primeira Guerra Mundial, por conta das dificuldades que o 

parque apresentava para vender as diferentes propriedades da urbanização, 

interrompeu-se as obras em 1914, quando algumas das instalações coletivas já estavam 

construídas. Em 1922, seis anos após a morte de Eusebi Güell, a Câmara Municipal de 

Barcelona comprou a propriedade para transformá-la em parque público, o qual foi 

inaugurado em 1923 (AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 

Por sua singularidade histórica, arquitetônica e artística, em 1969 o Parque Güell foi 

declarado pelo Estado espanhol como monumento de interesse cultural. Mais tarde, em 

1984, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) o declarou Patrimônio da Humanidade (PARK GÜELL - WEB OFICIAL, s.d.). 

Desta forma, o parque desempenha funções simultâneas igualmente prevalecentes:  a 

de conservação, mas também a de recreio, uma vez que recebe imensa quantidade de 

visitantes diariamente. 

Com uma área total de 19 hectares e uma altitude que atinge 210 metros, o parque é 

basicamente constituído por duas zonas bem distintas (Figura 118): na parte inferior, 

está a Zona Monumental (12 ha de área) com as autênticas obras de Gaudí, que fazem 

do parque uma das principais atrações turísticas de Barcelona; já na parte superior, que 

corresponde à cota mais alta do terreno, está a Zona Florestal (7 ha de área), que 

apresenta uma composição vegetal de caráter naturalista, com uma densa cobertura 
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arbórea, onde a função predominante é a de conservação e promoção da 

biodiversidade. 

 

Figura 118: Zona Florestal (7 ha) e Zona Monumental (12 ha) – Parque Güell. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y2oaray6 

 

A construção do Parque Güell pertence à etapa naturalista de Gaudí, época em que 

aperfeiçoou seu estilo pessoal com inspiração nas formas orgânicas da natureza (CASA 

BATLLÓ, ANTONI GAUDÍ, s.d.). A Zona Monumental do parque é reflexo desta etapa, 

e é demarcada por um desenho curvilíneo, tanto nos caminhos quanto nas construções, 

e por um vívido contraste de cores exibido pelos diferentes tipos de revestimentos do 

local: as multicores das cerâmicas, o castanho das pedras rústicas e da terra, e o verde 

da vegetação (Figura 119). Esta zona constitui uma das obras mais representativas da 

peculiaridade e autenticidade dos projetos de Antoni Gaudí.   
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Figura 119: Zona Monumental – Parque Güell. 

Fonte: Servicios.es. Disponível em: https://tinyurl.com/y29nmwpv 

Na entrada principal do Parque Güell – que está orientada à sul, na rua Olot (Carrer 

d’Olot) – localizam-se dois pavilhões: o pavilhão esquerdo, que abarcava uma portaria, 

e o pavilhão direito, denominado “Casa del Guarda”, que correspondia à residência do 

porteiro e hoje faz parte do MUHBA (Museu da História de Barcelona). Ambos possuem 

telhados revestidos com trencadís (técnica decorativa que consiste em mosaicos 

elaborados com fragmentos irregulares de cerâmica), realizados por Josep M. Jujol, 

artista colaborador das obras de Gaudí (PARK GÜELL - WEB OFICIAL, s.d.).  

Próximo aos pavilhões, encontra-se a “Escalinata del Dragón”, uma monumental 

escadaria que dá acesso à “Sala Hipóstila”. No eixo central da escadaria está situada 

uma fonte com a escultura de um dragão (por vezes chamada de salamandra), a qual é 

revestida com trencadís de exuberantes cores (Figura 120) e converteu-se no símbolo 

mais emblemático do Parque Güell. A fonte é alimentada por uma cisterna localizada 

abaixo da Sala Hipóstila (PARK GÜELL - WEB OFICIAL, s.d.). 
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Figura 120; Escultura da “Escalinata del Dragón”, símbolo emblemático do Parque Güell. 

Fonte: Check Out Sam. Disponível em: https://tinyurl.com/y3azoggh 

A Sala Hispóstila consiste em uma ampla praça coberta, projetada para funcionar o 

mercado público da urbanização. No local estão situadas 86 colunas, inspiradas nas 

colunas gregas de ordem dórica (Figura 121). Sobre as colunas, está um teto composto 

por pequenas cúpulas, construídas de acordo com a técnica tradicional catalã de 

“bóvedas tabicadas”, também ornamentadas com os trencadís de Josep M. Jujol. Uma 

tubulação disposta no interior deste teto coleta a água da chuva que escoa da praça do 

“Teatro Griego”, localizada acima da Sala Hipóstila. A água passa pelas colunas e é 

armazenada em uma grande cisterna subterrânea, cuja função principal seria a rega 

das plantas. A água excedente da cisterna tem como vertedouro a boca do dragão da 

escadaria (PARK GÜELL - WEB OFICIAL, s.d.). 

 

Figura 121: Sala Hispóstila – Parque Güell. 

Fonte: Arquitectizada. Disponível em: https://tinyurl.com/y2ebzoy2 
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O “Teatro Griego”, também designado por “Plaza de la Naturaleza”, é uma grande 

esplanada projetada para a celebração de espetáculos ao ar livre. Parte da praça é 

delimitada por um banco (que também funciona como guarda corpo) de formato 

ondulado (Figura 122), revestido por trencadís de variadas cores. Do lado oposto, a 

praça vai de encontro a um muro de contenção constituído por pedras rústicas, onde 

estão acopladas diversas colunas com capitéis cujo desenho simula a copa de uma 

palmeira (PARK GÜELL - WEB OFICIAL, s.d.). 

 

Figura 122: Banco que delimita parte da “Plaza de la Naturaleza” do Parque Güell. 

Fonte: Ona mosaico. Disponível em: https://tinyurl.com/y54pajav 

Os caminhos do parque se ajustam ao terreno por meio de curvas, poupando os 

desníveis através de viadutos de colunas inclinadas constituídos por tijolo e por pedras 

do próprio local (Figura 123). As estratégias adotadas por Gaudí, ademais da 

funcionalidade, assumem o aspecto orgânico característico da vertente que seguia 

nesta fase, onde a natureza era sua referência. 

O Parque Güell é um jardim naturalista, mas não no sentido do 
naturalismo inglês, que prefere áreas planas e uma combinação de 
bosques com prados e lagos, mas tomando a cor da pedra do próprio 
lugar, a forma exigida pela topografia e preenchendo-a com a 
vegetação típica da flora mediterrânea que completa o conjunto com 
alguns elementos arquitetônicos singulares (NONELL, 2001, p. 116). 
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Figura 123: Viadutos de formas orgânicas que expressam vertente naturalista das obras de Gaudí – Parque Güell. 

Fonte: Arquitectizada. Disponível em: https://tinyurl.com/y2ebzoy2 

 

Outro notável sector da Zona Monumental é onde localizam-se os “Jardins de Áustria” 

(Figura 124). Quando o Park Güell foi convertido em parque público estes jardins 

passaram a funcionar como um viveiro municipal, e hoje albergam diversos exemplares 

de espécies mediterrâneas (PARK GÜELL - WEB OFICIAL, s.d.). 

 

 

Figura 124: Jardines de Áustria – Zona Monumental do Parque Güell. 

Fonte: Barcelona Ciudad Aumentada. Disponível em: https://tinyurl.com/y3x4sne8 
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A Zona Florestal do Parque Güell possui características que se aproximam de uma 

floresta natural mediterrânea (Figura 125 a Figura 127). Esta zona conserva um maciço 

arbóreo dominado por densos pinhais de Aleppo (Pinus halepensis), por vezes 

misturados com pinheiros-mansos (Pinus pinea) e carvalhos (Quercus cerriodes). 

Dentre a diversidade de espécies do parque, também estão presentes as alfarrobeiras 

(Ceratonia siliqua), as oliveiras (Olea europaea L.) e as amendoeiras (Prunus dulcis). 

Entre as arbustivas mediterrâneas encontram-se espécies como o lentisco (Pistacia 

lentiscus), o folhado-comum (Viburnum tinus), o medronheiro (Arbutus unedo), o 

aderno-bastardo (Rhamnus alaternus), o espinheiro-alvar (Crataegus monogyna) o vitex 

(Vitex agnus-castus), a boliana (Centranthus ruber) e outras espécies introduzidas, 

como o pitósporo-da-China (Pittosporum tobira) e o loureiro (Laurus nobilis) (PARK 

GÜELL - WEB OFICIAL, s.d.). 

Para promover a fauna, em alguns locais do parque encontram-se estruturas que 

favorecem a presença de espécies animais, como por exemplo, caixas-ninhos para 

pássaros e morcegos insetívoros, e hotel para insetos polinizadores. De acordo com o 

Atlas de la Biodiversidad de Barcelona, já foram identificados no local 83 espécies de 

aves, 30 espécies de vertebrados e 39 espécies de borboletas. 

 

Figura 125: O denso coberto arbóreo do Parque Güell, que possui 78,95% de coberto vegetal. 

Fonte: Chrispy thoughts (set. 2012). Disponível em: https://tinyurl.com/y4a44ogz 



119 
 

FCUP 

Caracterização da Estrutura Verde de Barcelona 

 
Figura 126: Topo da “Montanha Pelada”, onde está situado o Parque Güell. 

Fonte: Park Güell – Web Oficial. Disponível em: https://tinyurl.com/y24wbukd 

 

 

  

 

Figura 127: Maciço arbóreo do Parque Güell, onde as espécies predominantes 
são os pinhais de Aleppo (Pinus halepensis) e os pinheiros-mansos (Pinus pinea). 

Fonte: Dreamstime. Disponível em: https://tinyurl.com/y3nbkxov 
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Figura 128: Plano Geral do Parque Guell. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 

 

 



121 
 

FCUP 

Caracterização da Estrutura Verde de Barcelona 

Parque de Montjuïc 

• Área total (ha): 356,89 ha 

• Área impermeável (%): 146,7 ha = 41,11 % 

Área de coberto vegetal (%): 208 ha = 58,28 % 

• Área de plano de água (%): 2,19 ha = 0,61 %  

• Função dominante: Recreio. 

• Idade: 1929 

• Caráter do espaço: Misto (há zonas de matas, jardins de caráter naturalista e 

jardins de caráter geométrico). 

A montanha de Montjuic, depois da Serra de Collserola, representa o espaço verde de 

dimensões mais significativas do tecido urbano de Barcelona. O Ajuntament de 

Barcelona (s.d.) o define como um “jardim de jardins”, já que se trata de um complexo 

montanhoso que ultrapassa 350 hectares e atinge 185 metros de altitude (Figura 129 e  

Figura 130), e que abrange uma diversidade de espaços verdes, desde zonas florestais 

a jardins temáticos, além de áreas recreativas, desportivas, culturais e de serviços. 

 

Figura 129: Montanha de Montjuic vista desde o Parque Guell. 

Fonte: Josep Panadero. Disponível em: https://tinyurl.com/yxjzsy24 

 

Figura 130: Montanha de Montjuic vista desde a Av. Passeig de Colom, zona portuária de Barcelona. O monte possui 
185 metros de altitude, e sua face voltada ao mar (Leste - Sudeste) possui a cota mais alta do terreno. 

Fonte: Henry Budden (dez. 2017). Disponível em: https://tinyurl.com/y4vpe6wx 
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Desde os finais do século XIX a meados do século XX, Montjuic foi um local de lazer 

para os barcelonenses. À excepção do castelo militar, o território era privado, dividido 

em três grandes quintas dedicadas à caça ou ao trabalho agrícola. Em virtude do 

planejamento urbano impulsionado pela Exposição Internacional de Barcelona (1929), 

a Câmara Municipal passou a comprar os diversos terrenos de Montjuïc, e providenciou 

uma remodelação no local e em parte do seu entorno, especialmente na Praça Espanha 

(MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE, s.d.). 

A entrada principal do Parque de Montjuic dispõe de um percurso de elementos de água 

que tem início na fonte da Praça Espanha, percorre os estanques retangulares 

distribuídos ao longo da Avenida de la Reina Maria Cristina, passa pela Fonte Mágica 

de Montjuic (Figura 131) e, finalmente, chega à Plaza de las Cascadas (Figura 132),  

onde está o monumental edifício do Palácio Nacional (Figura 133), que reside o Museu 

Nacional de Arte da Catalunha (MNAC). O conjunto revela uma composição bastante 

simétrica e geométrica. 

A Fonte Mágica foi uma obra monumental realizada por Carles Buïgas para a Exposição 

de 1929 e reúne, até os dias atuais, milhares de pessoas para assistirem ao espetáculo 

que mescla água, música e iluminação.  

 

Figura 131: Vista da Praça Espanha (rotunda) e da Av. de la Reina Maria Cristina. 

Fonte: Canaan (abr. 2011). Disponível em: https://tinyurl.com/y32jxfp8 
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Figura 132: Espetáculo da Fonte Mágica de Montjuic – Plaza de las Cascadas. 

Fonte: tripUniq. Disponível em: https://tinyurl.com/y5ghsfhe 

 

 

Figura 133: Palácio Nacional – Museu Nacional de Arte da Catalunha (MNAC). 

Fonte: Bauer Media (dez. 2017). Disponível em: https://tinyurl.com/y4vpe6wx 

 

Assim como a zona histórica do Parque del Guinardó, o encarregado por projetar os 

jardins da Exposição Internacional de 1929 foi o arquiteto paisagista Jean-Claude 

Nicolas Forestier, sob a guia de Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Esta equipa deixou para 
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a cidade espaços verdes excepcionais, os quais constituem uma concepção particular 

inspirada na tradição catalã, combinada com o estilo dos jardins árabes e com notáveis 

influências de outros estilos, como dos jardins franceses e italianos (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, s.d.).  Os espaços desenhados por Forestier em Montjuic, foram: os 

Jardines de Laribal (obra de 1917, onde realizou os Jardines de la Fuente del Gato e a 

Rosaleda de la Colla del Arroz); a Plaça de l'Armada (1919) e os Jardines del Teatro 

Griego (1928). 

Uma exposição dedicada aos jardins do arquiteto paisagista4 descrevem suas obras 

como “espaços de harmonia, obras de arte, onde se combinam cores, formas e efeitos 

sonoros que convidam ao repouso e contemplação”. Para conceber estes espaços, 

Forestier reintroduziu a pérgola, que se encontrava em desuso na época, e utilizou a 

água como elemento sonoro e estético. O autor também foi responsável pela inserção 

de numerosas espécies vegetais na Catalunha, as quais ampliaram o catálogo de 

plantas ornamentais de Barcelona, tais como o amendoim-acácia (Tipuana tipu), o 

freixo-americano (Fraxinus pennsylvanica) e o massaroco (Echium candicans) 

(INSTITUTO DE CULTURA, AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). Assim como os 

jardins clássicos franceses e italianos, alguns jardins de Forestier também são 

marcados por um desenho bastante geométrico e simétrico, dotados de parterres e 

arbustos recortados. 

 

Figura 134: Jardines de la Fuente del Gato - Jardines de Laribal - Forestier (1917). 

Fonte: elPeriódico. Disponível em: https://tinyurl.com/y55oazuc 

 
4 FORESTIER A MONTJUÏC: El jardín como obra de arte, realizada em 2016 pelo Instituto de 
Cultura do Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 136: Jardines de Laribal - Forestier (1917) 

Fonte: Mi casa y Nuevo Estilo. Disponível em: 

https://tinyurl.com/y57htevy 

 

Figura 135: Jardines de Laribal - Forestier (1917) 

Fonte: flickr – MJL (jun. 2016). Disponível em: 
https://tinyurl.com/y4tybnr9 
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Figura 137: Plaça de l'Armada - Forestier (1919) – Parque de Montjuïc. 

 Fonte: Plantas y Hongos. Disponível em: https://tinyurl.com/y6sxxzwk 
 
 

 
 

Figura 138: Plaça de l'Armada - Forestier (1919) – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Google Maps. Disponível em: https://tinyurl.com/y29qc67a 
 

 
 

Figura 139: Plaça de l'Armada - Forestier (1919) – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Trip advisor. Disponível em: https://tinyurl.com/y2zbl9kn 
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Figuras 140, 141, 142 e 143: Jardines del Teatro Griego - Forestier (1928) – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Autoria própria (ago. 2020). 

Entre os jardins históricos de Montjuic, também vale destacar os Jardins de Joan 

Maragall, inicialmente projetado por Forestier – na época da Exposição Internacional de 

1929 – para compor o espaço exterior que envolve a edificação do Palacete Albéniz 

(1928). Em 1970, o jardim foi ampliado pelo arquiteto Joaquim Maria Casamor 

(AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.).  

Entre os elementos de destaque do jardim, está uma grande esplanada defronte ao 

palacete que segue o estilo dos jardins clássicos franceses, com parterres floridas 

centralizadas entre duas fontes monumentais, delimitadas por duas fileiras de tílias 

recortadas (Figuras 144 a Figura 146). Na lateral da esplanada, orientada à edificação 

do Palácio Nacional, encontra-se uma praça semicircular que configura um pequeno 

anfiteatro (Figura 147). 
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Figuras 144 e 145: Jardins de Joan Maragall – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Ajuntament de BCN. Disponível em: https://tinyurl.com/y5rf8gu3 

 

Figura 146: Jardins de Joan Maragall – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Forcadell (set. 2019). Disponível em: https://tinyurl.com/y5rf8gu3 

 

Figura 147: Jardins de Joan Maragall – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Ander (mar. 2018). Disponível em: https://tinyurl.com/yyalhp6o 
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Montjuic abarca inúmeros jardins que possuem superfícies de água como um dos 

principais elementos do espaço, como por exemplo, os Jardins del Mirador del Alcalde 

(1962). O espaço ajardinado é pavimentado por mosaicos desenhados por Joan Josep 

Tharrats. Seu traçado de caráter geométrico (Figura 148) contrasta-se com o desenho 

biomórfico da elegante cascata que o compõe (Figura 149), obra do mesmo autor que 

projetou a Fonte Mágica, Carles Buïgas. 

 

Figura 148: Traçado dos Jardins del Mirador del Alcalde – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Captura em Google Earth (abr. 2019). 

 

Figura 149: Jardins del Mirador del Alcalde – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Quercus Jardiners. Disponível em: https://tinyurl.com/y4v8mheg 

Dentre os seis espaços verdes do município de Barcelona que são classificados pela 

Câmara Municipal como “jardins temáticos”, o conjunto de Montjuic abrange cinco deles: 

o Viveiro Municipal de Plantas Tres Pins (1920), o Jardín de Aclimatación (1930), os 

Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer (1970), os Jardines de Mossèn Costa i Llobera 

(1970) e o novo Jardim Botânico de Barcelona (1999). 
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Figura 150 e Figura 151: Jardín de Aclimatación (1930) – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Picuki.com. Disponível em: https://tinyurl.com/y4e3tlcl 

 

Figura 152: Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer (1970) – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y294dont 

Os Jardines de Mossèn Costa i Llobera (1970) são obras do arquiteto Joaquim Maria 

Casamor e do professor de jardinagem, técnico e especialista em plantas suculentas, 

Joan Pañella. Resulta de uma coleção de espécies das Ilhas Canárias, Andaluzia e 

outros viveiros de cidades mediterrâneas, bem como de plantas procedentes da coleção 

de Pallanca, Itália. Com uma área de 3,16 hectares, alberga algumas das espécies mais 

exóticas do planeta, originárias de áreas sub-desérticas, desérticas e tropicais, como 

também de altas áreas montanhosas (AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 

Nos invernos de 1985 e 1987, duas grandes geadas reduziram o número de espécies 

do jardim em quase 40%. Ainda assim, em 1987 foi incluído pela New York Times na 
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lista dos dez melhores jardins do mundo. Desde então, o espaço passou por diversas 

reestruturações, até recuperar sua riqueza vegetal original (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, s.d.). 

Os Jardines de Mossèn Costa i Llobera possuem um caráter natural, conferido pelo 

traçado orgânico dos caminhos, pelos materiais construtivos que os constituem (como 

a terra, areia e pedra rústica) e pela composição vegetal que apresenta. Os grandes 

desníveis do terreno foram protegidos com muros de pedras naturais. Em algumas 

zonas, os caminhos permeiam a vegetação, convidando o visitante a penetrar em meio 

aos canteiros de areia e aproximar-se de cada espécie. 

 

Figura 153: Jardins de Mossèn Costa i Llobera (1970) – Parque de Montjuïc. 

\QFonte: Mireia R. (jun. 2014). Disponível em: https://tinyurl.com/y4z445w5 
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Figura 154:Jardines de Mossèn Costa i Llobera (1970) – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Dominique Ricart (jul. 2020). Disponível em: https://tinyurl.com/y6qut2c7 

 

Figura 155: Jardins de Mossèn Costa i Llobera (1970) – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y4vhwqbf 
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O novo Jardim Botânico de Barcelona representa um dos projetos mais recentes da 

montanha de Montjuic. Foi projetado pelo grupo OAB (Office of Architecture in 

Barcelona) e construído em 1999, sobre um terreno de 14 hectares a 150 metros do 

nível do mar. Dedica-se a espécies de clima mediterrâneo de todo o mundo, as quais 

são agrupadas em cinco áreas fitogeográficas: Califórnia, Chile, Austrália e África do 

Sul, além do Mediterrâneo. Conta também com algumas espécies homoclimáticas, da 

China e do Japão. No total, cerca de 7000 espécies de plantas estão catalogadas 

(AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.).  

Diferentemente dos Jardins de Mossèn Costa i Llobera, as linhas retas que delineiam 

os caminhos do Jardim Botânico, juntamente aos elementos construídos de formato 

triangular, conferem um caráter geométrico ao espaço (Figura 156). A rigidez do traçado 

e dos materiais construtivos, como o betão e o aço corten, contrapõe-se à suavidade de 

uma composição vegetal naturalista, onde a vegetação cresce livre em seu formato 

natural e exibe uma mescla de cores, portes e formas configuradas pela diversidade de 

espécies (Figura 157). 

O jardim foi organizado a partir do desígnio de tirar máximo proveito das encostas 

íngremes do terreno e, buscando atender as necessidades das espécies de plantas, as 

plataformas triangulares que albergam a vegetação (Figura 158) foram distribuídas de 

forma a aproveitar as diferentes orientações possíveis ao sol e à luz (MAPA 

BARCELONA + SOSTENIBLE, s.d.).   
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Figura 156: Traçado geométrico do Jardín Botánico de Barcelona (1999) – Parque de Montjuïc 

Fonte: OAB. Disponível em: https://tinyurl.com/yxsuv4ro 

 

Figura 157: Composição vegetal do Jardín Botánico de Barcelona (1999) – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Visit museum. Disponível em: https://visitmuseum.gencat.cat/es/jardi-botanic 
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Figura 158: Plataformas triangulares do Jardín Botánico – Parque de Montjuïc. 

 Fonte: Mateo Alonso (out. 2019). Disponível em: https://tinyurl.com/yxsuv4ro 

Uma das partes mais notáveis e mais importantes de Montjuic é a estonteante paisagem 

de escarpas que compõe toda a face leste e sudeste da montanha, a qual pode ser 

observada ao percorrer a via Ronda Litoral (Figura 159). Trata-se de um relevante 

habitat rochoso composto por uma vegetação de matas e prados próprios dos solos 

áridos, que lhe conferem um grande valor ecológico, uma vez que servem de refúgio 

para as colónias de falcões (Falco tinnunculus), falcões peregrinos (Falco peregrinus), 

aves de rapina e outras espécies de pássaros, como o melro-azul (Monticola solitarius) 

(MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE, s.d.). 
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Figura 159: Escarpas da face sudeste da montanha de Montjuic vista desde a via Ronda Litoral. 

Fonte: Captura de tela em Google Street View. 

Na porção orientada a sudeste-sul da montanha, tem-se o Cemitério de Montjuic, cuja 

composição escalonada se integra na paisagem de escarpas e assume a forma do 

relevo, dando a sensação de continuidade (Figura 160).  

 

Figura 160: O desenho do Cemitério de Montjuic (sudeste-sul da montanha) se funde ao relevo de escarpas. 

Fonte: Captura de tela em Google Street View. 

O cemitério foi projetado pelo arquiteto Leandre Albareda e construído em 1883. De 

acordo com o website do Ajuntament de Barcelona (s.d.) o espaço caracteriza-se pelo 

estilo de jardim inglês, com caminhos sinuosos e belas perspectivas. Apresenta uma 

abundante vegetação de ciprestes que fazem parte da identidade do local (Figura 161 

e Figura 162) e simboliza a expressão do modernismo em arte funerária. 
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Figura 161:Cemitério de Montjuïc. 

Fonte: BCN film commission. Disponível em: https://tinyurl.com/y2oagrm3 

 

Figura 162: Escarpas da montanha de Montjuïc vistas desde o cemitério do local. 

Fonte: Flora ornamental de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y2w87l37 

A parte mais alta do conjunto de Montjuic corresponde à zona de maior coberto vegetal 

do parque (Figura 163). Os arredores do Castelo de Montjuic concentram densos 

maciços arbóreos, e ali estão situados o funicular, vias de circulação viária e miradores, 
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a exemplo do Mirador del Migdia, de onde se tem vistas para o mar e para a mata que 

encobre o topo da zona de escarpas (Figuras 164 e 165).  

 

Figura 163: Vista desde o Mirador d’Ocell de Mar – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Henry Budden (dez. 2017). Disponível em: https://tinyurl.com/y4vpe6wx 

 

 

Figuras 164 e 165: Vistas desde o Mirador del Migdia – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Wikloc - sabategalofre. Disponível em: https://tinyurl.com/y4nvqyvk 
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As zonas de desporto também ocupam uma extensa área da montanha de Montjuic, e 

são responsáveis por boa parte dos 41% de área impermeável do parque, 

principalmente a área dos Jogos Olímpicos de 1992 (Figura 166). 

 

Figura 166: Área construída para os Jogos Olímpicos de 1992 – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Plugon. Disponível em: https://tinyurl.com/yxoe8rp6 

Ademais dos inúmeros espaços históricos, Montjuic oferece diversos outros 

equipamentos – como áreas de piquenique, parques infantis, teleférico, bares, quadras 

de desporto, hortas urbanas – e contém zonas de matas que servem como habitat para 

uma variedade de espécies animais (Figura 167 e Figura 168). Seu significativo valor 

histórico e ecológico, somado à imensa oferta de equipamentos de lazer, fazem de 

Montjuic um dos espaços verdes mais relevantes de Barcelona. 

  

 

 

  

 

Figura 167: Área de piquenique – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Autoria própria (set. 2020). 

Figura 168: Zona de matas urbanas – Parque de Montjuïc. 

Fonte: Autoria própria (set. 2020). 
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Figura 169: Plano Geral do Parque de Montjuic. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 
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Jardins do Palácio de Pedralbes  

• Área total (ha): 7,36 ha. 

• Área impermeável (%): 4,14 ha = 56,4%. 

• Área de coberto vegetal (%): 3,07 ha = 41,7%. 

• Área de plano de água (%): 0,14 ha = 1,9%. 

• Função dominante: Recreio e conservação. 

• Idade: 1931. 

• Caráter do espaço: Geométrico. 

A história dos Jardins do Palácio de Pedralbes se inicia com um incêndio ocorrido em 

dezembro de 1875, o qual destruiu o edifício do século XVII que alojava a família real 

em suas visitas à cidade. Em 1921, após anos hospedando a realeza em distintos 

lugares, Joan Antoni Güell, prefeito de Barcelona daquela época, cedeu uma das 

propriedades da família Güell para construir a nova residência real, um terreno de 8 

hectares que continha um palácio, o qual foi reabilitado (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, s.d.).  

Em 1931, quando foi proclamada a Segunda República, o palácio e seus jardins foram 

doados à Câmara Municipal, que fez do conjunto um espaço de acesso público e 

converteu os antigos anexos reais em um Museu de Artes Decorativas. Em 2004, a 

Câmara Municipal cedeu o conjunto à Generalitat de Catalunya.  

Atualmente, o palácio é sede da Unión para el Mediterráneo, e somente os jardins são 

espaços acessíveis ao público. 

A monumentalidade dos Jardins do Palácio de Pedralbes se inicia logo em seu portão 

de entrada, constituído por ferro forjado e com muros recobertos por trepadeiras, os 

quais são enquadrados pela composição vegetal de grande expressividade que estes 

jardins revelam.  

Quando se entra ao conjunto, depara-se com um estanque de água de formato ovalado, 

onde está a escultura de mármore Mediterrània (obra de Eulàlia Fàbregas, 1962). Na 

parte frontal do estanque está um canteiro de flores, enquanto ao fundo encontra-se 

uma ligeira pendente relvada, composta por loureiros, por laranjeiras esculpidas e uma 

pequena cascata (Figura 170). 
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Figura 170: Primeiro espaço que se avista ao adentrar os Jardins do Palácio de Pedralbes. 

Fonte: Autoria própria (set. 2020). 

O eixo central do jardim é formado por um longo canteiro de desenho retangular, 

arborizado por tílias e com o solo revestido por heras (Figura 171). Em suas laterais, 

estão superfícies de relva que terminam de compor o desenho simétrico do espaço, com 

canteiros de flores e exemplares de Euonymus japonicus recortados em formato circular 

(Figura 172), além de duas pequenas fontes. As composições vegetais, o traçado dos 

jardins e toda a sua organização espacial, atribuem ao espaço verde um caráter 

geométrico. 

 

Figura 171: Canteiro central do espaço ajardinado, composto por tílias e heras. 

Fonte: Um buen dia em barcelona (mar. 2020). Disponível em: https://tinyurl.com/y3ldj7tc 
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Figura 172: Área relvada de desenho geométrico e simétrico que envolve o canteiro central do jardim. 

Fonte: Autoria própria (set. 2020). 

O Palácio Real situa-se na parte inferior do parque (Figura 174). Diante do edifício, está 

uma praça semicircular, circundada por um extenso balaústre onde estão apoiados 

bustos esculpidos em mármore branco, e com outro estanque de água de formato 

ovalado disposto ao centro (Figura 173). 

   

Ao percorrer os caminhos, chega-se às duas obras realizadas por Antoni Gaudí: uma 

pérgula parabólica coberta de heras (Figura 175) e a fonte de Hércules, com uma 

cabeça de dragão de ferro forjado de onde jorra a água. 

Figura 174: Palácio de Pedralbes. 

Fonte: Culture trip. Disponível em: https://tinyurl.com/y2hgm492 

Figura 173: Estanque de água situado na praça semicircular. 

Fonte: Happy Spain. Disponível em: https://tinyurl.com/y5a6brkp 
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Figura 175: Pérgula parabólica, obra de Antoni Gaudí – Jardins do Palácio de Pedralbes. 

Fonte: Happy Spain. Disponível em: https://tinyurl.com/y5a6brkp 

Todo o conjunto dispõe de diversos locais de estância com bancos para os usuários, e 

a exuberante vegetação arbórea cria áreas sombreadas bastante propícias para o 

espairecimento e contemplação. O terreno de 7 hectares possui 40% de coberto vegetal 

e 2% de superfície de água. Dos 56% de área impermeável, apenas 10% refere-se a 

elementos construídos, os outros 46% correspondem aos caminhos. 

Nicolau M. Rubió i Tudurí foi o encarregado de transformar as terras de cultivo e os 

jardins que existiam anteriormente no terreno, antes de converte-lo na nova residência 

da família real e na atual composição dos Jardins do Palácio de Pedralbes. Em sua 

intervenção, respeitou a existência de diversas espécies centenárias, como um conjunto 

de Cedrus deodara, um grande exemplar de Pinus pinea nos arredores do palácio, bem 

como uma Tetraclinis articulata situada na entrada dos jardins (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, s.d.). 

Os jardins contemplam, ainda, espécies de pinheiros (Pinus pinea, Pinus halepensis), 

de ciprestes (Cupressus macrocarpa, Cupressus arizonica 'Glauca') e outras espécies 

de cedros (Cedrus atlantica, Cryptomeria japônica e Calocedrus decurrens), além das 

tílias que compõem o eixo em direção ao palácio. Entre os arbustos, destacam-se os 

loureiros e os buxos, enquanto entre as trepadeiras estão a Bougainvillea e as heras. 

Hoje, ainda que os Jardins do Palácio de Pedralbes sejam abertos à visitação (sob 

controlo de horários) e seja utilizado ocasionalmente para residir algum evento, sua 

função dominante é a de conservação, como forma de preservar um dos belos espaços 

verdes históricos e de grande valor ecológico da cidade.  
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Figura 176: Plano Geral dos Jardins do Palácio de Pedralbes. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 
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Parque del Turó de la Peira 

• Área total (ha): 7,41 ha. 

• Área impermeável (%): 2,96 ha = 39,9% 

• Área de coberto vegetal (%): 4,45 ha = 60,05% 

• Área de plano de água (%): 0. 

• Função dominante: Recreio.  

• Idade: 1936. 

• Caráter do espaço: Naturalista.   

O Parque del Turó de la Peira localiza-se onde anteriormente existiu uma antiga 

pedreira, propriedade da marquesa de Castellbell. Durante a Segunda República, o 

terreno de 7,41 hectares foi cedido à Câmara Municipal, que o inaugurou como parque 

público em 1936. Até 1977, novos terrenos foram incorporados e o parque passou por 

uma remodelação. A última grande alteração estrutural ocorreu em 2007, quando o 

parque passou por uma restituição de seu aspecto geral e por uma atualização de suas 

instalações (AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 

O parque possui um desenho biomórfico, de caráter naturalista, com várias zonas de 

clareira que se abrem junto aos caminhos, onde estão instalados equipamentos como 

parque infantil (Figura 177), bancos de estância e áreas de piquenique (Figura 178), 

além de um campo de futebol municipal. Sua altitude de até 140 metros permite que de 

diversos pontos se possa contemplar vistas da cidade, da Serra de Collserola e do mar. 

Em sua parte mais alta, localiza-se um mirador (Figura 179). 

 

Figura 177: Zona de clareira com parque infantil – Parque del Turó de la Peira. 

Fonte: Sh Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y4tpq3hw 



147 
 

FCUP 

Caracterização da Estrutura Verde de Barcelona 

 

Figura 178: Área de piquenique – Parque del Turó de la Peira. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y6z7p637 

 

Figura 179: Mirador – Parque del Turó de la Peira. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y6z7p637 

Com uma área de 60% de coberto vegetal, o parque representa uma significativa 

mancha verde no tecido urbano, que se contrasta com as edificações da sua envolvente. 

A vegetação arbórea predominante é formada por pinheiros (Pinus halepensis e Pinus 

pinea), especialmente na vertente norte, área mais densa do local. O parque também 

contém exemplares de oliveiras (Olea europaea), ciprestes (Cupressus sempervirens) 

e firminiana (Firmiana simplex). As zonas de clareira contêm mais variedades de 

espécies arbustivas, onde destaca-se a Figueira da Índia (Opuntia ficus-indica).
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Figura 180: Parque del Turó de la Peira. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 
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Parque de la Creueta del Coll 

• Área total (ha): 15,12 ha. 

• Área impermeável (%): 2,30 ha = 15,19%. 

• Área de coberto vegetal (%): 12,48 ha = 82,51%. 

• Área de plano de água (%): 0,35 ha = 2,30%. 

• Função dominante: Recreio. 

• Idade: 1987. 

• Caráter do espaço: Misto. 

O Parque de la Creueta del Coll está localizado no distrito de Guinardó, em uma das 

colinas que integram o conjunto dos “Tres Turóns”. Foi inaugurado em 1987 e projetado 

por Martorell Bohigas Mackay. Antes de transformar-se em um parque público, o local 

era uma pedreira de granito (AJUNTAMENT DE BARCELONA, s.d.). 

O parque conta com uma grande praça de 6000 m² (Figura 181), parcialmente 

delimitada por uma pérgula e protegida na parte posterior pelas escarpas da antiga 

pedreira (Figura 182). Sua composição por linhas bem definidas – ora curvilínea, ora 

retilínea – lhe confere um caráter geométrico.  

 

Figura 181: Vista da praça de 6000 m². Ao fundo das edificações encontra-se o Monte Carmelo (Turó del Carmel). 

Fonte: Wikimedia.org. Disponível em: https://tinyurl.com/y2bua3uq 
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Figura 182: Praça cercada por escarpas oriundas da antiga pedreira de granito. A escultura de betão “Elogio del agua”, 
pendurada por cabos de aço, foi construída em 1987 por Eduardo Chillida. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y2ofwmhx 

A praça é escalonada em três diferentes níveis, acompanhando a declividade do 

terreno. No nível inferior e mais amplo, está situada uma superfície de água que 

funciona como piscina durante o verão (Figura 183). Junto à piscina, está uma zona de 

palmeiras e uma área de relvado, utilizada pelos usuários para estirarem-se ao sol. 

Entre as suas instalações encontram-se campos de petanca, mesas de ping-pong, um 

parque infantil e um pequeno bar (Figura 184). Os dois níveis acima são áreas de 

dimensões mais modestas, com bancos de estar sombreados por vegetação arbórea.  
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Figura 183: Parque de la Creueta del Coll durante o verão. 

Fonte: Barcelona Secreta. Disponível em: https://tinyurl.com/y4xvly2d 

 

 

Figura 184: Zona de equipamentos – Parque de la Creueta del Coll. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona. Disponível em: https://tinyurl.com/y2ofwmhx 

Enquanto a praça é delineada por um traçado planimétrico geometrizado, a restante 

área do parque possui caráter naturalista. Em meio a uma vegetação de árvores, 

arbustos e gramíneas, os caminhos conduzem à zona mais alta. Chega-se a uma área 

de piquenique, onde parte da paisagem é adornada pelo verde dos pinheiros, e outra 

parte por arbustos mediterrâneos, vegetação que colore as paredes da antiga pedreira 
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de Coll. Nesta zona encontram-se diversos pontos que servem como pequenos 

miradouros, de onde se obtém vistas panorâmicas da cidade (Figura 185 e Figura 186). 

 

Figura 185: Zona de mata do Parque de la Creueta del Coll, desde o seu ponto mais alto, de onde se obtém vistas 

panorâmicas da cidade. 

Fonte: Mapa BCN + Sostenible. Disponível em: https://tinyurl.com/yyt5hyz9 

 

Figura 186: Vista do Parque de la Creueta del Coll sob outra perspectiva, onde se observa a declividade do terreno e a 
vegetação que o compõe. Ao fundo, está a Serra de Collserola. 

Fonte: Wikimedia.org. Disponível em: https://tinyurl.com/yxbv3hxz 
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Os 82,5% de coberto vegetal do Parque de la Creueta del Coll dispõe de quase 130 

espécies vegetais. Além das palmeiras (Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera) 

situadas nas proximidades da piscina (Figura 187), destacam-se as acácias (Acacia 

longifolia subsp. sophorae e Acacia retinodes) nas áreas de descanso, o pinhal (Pinus 

halepensis, Pinus pinaster e Pinus pinea) e a retama (Retama sphaerocarpa) na área 

de piquenique, além de espécies frutíferas como o medronheiro (Arbutus unedo) e a 

romã (Punica granatum) (PARQUES Y JARDINES, AJUNTAMENT DE BARCELONA, 

s.d.). Em relação à fauna, já foram identificadas no local 33 espécies de aves, 17 

espécies de vertebrados (lagartos, morcegos, cobras, entre outros) e 13 espécies de 

borboletas (ATLAS DE LA BIODIVERSIDAD DE BARCELONA, s.d.). 

 

Figura 187: Vista da piscina junto à zona das palmeiras e, ao fundo, as escarpas da antiga pedreira. 

Fonte: Ghat Apartments Blog. Disponível em: https://tinyurl.com/yy45x5vq 
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Figura 188: Plano Geral do Parque de la Creueta del Coll. 

Fonte: Ajuntament de Barcelona (Adaptado pela Autora). 
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4. Análise geral e Conclusão 
 

A partir das pesquisas e análises dos planos e medidas governamentais concernentes 

à estrutura verde de Barcelona, realizadas na primeira fase do desenvolvimento deste 

trabalho, foi possível constatar que a tentativa de incremento de zonas verdes na cidade 

para promover a biodiversidade e atenuar os efeitos das alterações climáticas, tem sido 

um dos elementos centrais das políticas urbanas, no entanto, uma providência que tem-

se demonstrado desafiadora para ser colocada em prática, já que a trama urbana do 

município é bastante densa e consolidada. Neste sentido, o presente trabalho pode 

representar uma peça de análise e suporte consideravelmente facilitadora na busca de 

alternativas para concretizar o aumento de áreas verdes na cidade. 

A metodologia apresentada por Farinha-Marques et al. (2014) para classificar a 

estrutura verde da cidade do Porto, revelou-se bastante útil ao caso de Barcelona. As 

cartas correspondentes a cada tipologia de espaço verde de maneira isolada (Figura 16 

a Figura 49) complementadas por uma breve descrição elucidativa, permitem 

compreender as particularidades de cada uma destas tipologias e o papel que exercem 

perante a malha urbana quando analisadas de maneira individual. A carta resultante da 

união destas tipologias (Figura 50), por sua vez, faculta o conhecimento da estrutura 

verde do município de Barcelona inteiramente classificada em distintas tipologias, 

permitindo visualizar em que proporção cada uma delas está presente na cidade em um 

contexto geral, ao analisar a malha urbana em sua totalidade.  

Unir este conteúdo à reprodução do coberto vegetal da cidade de Barcelona obtida 

através do índice NDVI, suscita um relevante avanço da compreensão da estrutura 

verde do município, pois acrescenta-se a um material cuja representação verde é mais 

próxima da situação real os elementos aquáticos que também constituem a estrutura 

verde urbana (rios e suas margens, linhas de água, praias e zona costeira) e, em 

paralelo, a representatividade de cada tipologia de espaço verde. 

Em grande parte das bibliografias estudadas no decorrer do desenvolvimento deste 

trabalho, relativas à estrutura verde de outros locais de estudo, os autores 

apresentavam uma classificação em que distinguiam as praças, parques e jardins de 

acesso público com base na disposição de equipamentos que apresentavam e em suas 

dimensões. Tais classificações levavam em conta o facto de que os parques, 

comumente, possuem dimensões superiores em relação às praças, e que geralmente 

dispõem de equipamentos de lazer (como quadras de desporto, mesas de piquenique, 
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pistas de caminhada, entre outros); enquanto os jardins, normalmente, se configuram 

como um tipo de espaço verde cujo desenho e organização estão mais direcionados às 

funções estéticas e à utilização humana como locais de espairecimento e contemplação. 

No entanto, ao considerar o valor ecológico e em que medida estes espaços verdes 

aportam benefícios ao ecossistema urbano, ademais dos benefícios de ordem social, a 

classificação apresentada por Farinha-Marques et al. (2014) mostrou-se bastante viável 

e eficiente ao caso de Barcelona, já que ao classificar as Praças, Parques e Jardins de 

Acesso Público com base no índice de permeabilidade que apresentam, colocam-se em 

evidencia, por exemplo, as Praças Ajardinadas com grande potencial para converterem-

se em novos Parques de Acesso Público, especialmente aquelas com dimensões mais 

consideráveis. Através do acréscimo de superfícies vegetadas e, se necessário, de 

intervenções no seu desenho e organização espacial, determinados espaços que se 

caracterizam como praças – tanto as classificadas como “ajardinadas”, quanto as 

“inertes” e “arborizadas” – podem ser otimizados de maneira a transcender suas funções 

sociais e transformar-se em importantes habitats faunísticos e florísticos dentro da 

cidade. 

Outras áreas de potencial para fomentar a biodiversidade e mitigar os efeitos das 

alterações climáticas, são os Espaços Expectantes, dentre os quais encontram-se 

alguns cobertos por vegetação espontânea e outros em completo estado de abandono, 

com solos inertes ou pouco favoráveis a formações de comunidades vegetais. Intervir 

neste tipo de espaço pode atrair não só benefícios ambientais e ecológicos, como 

também somar à malha urbana novos espaços públicos de utilização colectiva. 

As cartas obtidas com a classificação da estrutura verde do município de Barcelona 

podem constituir, portanto, um importante auxílio para identificar em uma trama urbana 

bastante edificada os espaços suscetíveis de serem ajardinados e otimizados, e para 

analisar, inclusive, os bairros menos dotados de áreas verdes, buscando oportunidades 

que viabilizem uma distribuição equitativa de espaços verdes na cidade, principalmente 

aqueles direcionados ao usufruto humano. 

Mediante a etapa de quantificação e caracterização das Praças, Parques e Jardins de 

Acesso Público, obteve-se um inventário pormenorizado das características respetivas 

ao desenho e organização espacial dos espaços verdes de acesso público mais 

representativos destas duas tipologias, o correspondente a 8735,19 hectares. Ademais 

dos seus valores ecológicos, históricos e culturais, estes espaços são listados pela 

Câmara Municipal como os parques e jardins de maior popularidade do município.  
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Através deste inventário, foi possível interpretar algumas opções projectuais adotadas 

por diferentes profissionais que são pontos em comum em grande parte dos espaços 

analisados. Uma das características mais presentes, foi a adoção de um caráter misto, 

manifestada tanto no traçado planimétrico quanto na estruturação dos componentes 

vegetais, onde os desenhos formais e regulares são enquadrados por maciços arbóreos 

com espécies bastante diversificadas e de crescimentos naturais, livres de podas 

sistemáticas; ou ainda, onde os parques albergam zonas de matas urbanas, com maior 

variedade de espécies autóctones e sem uma manipulação humana tão evidente. Trata-

se de uma característica bastante positiva, pois resguarda os desenhos clássicos dos 

jardins antigos, por exemplo, ao mesmo tempo em que conserva uma composição 

vegetal mais diversa e organicista, que serve de habitat para uma maior variedade de 

espécies animais, além de demandar menos manutenção que os elementos vegetais 

geometrizados. Este é o caso não só dos espaços ajardinados históricos, a exemplo do 

Parque del Laberinto de Horta (1791), como também de espaços mais recentes, como 

o Parque de la Creueta del Coll (1987), além de ser uma das similaridades identificadas 

em alguns espaços ajardinados da cidade do Porto, contemplados no inventário 

elaborado por Farinha-Marques et al. (2014), onde se tem os Jardins do Palácio de 

Cristal, o Jardim Botânico do Porto e o Parque de S. Roque como exemplos. 

As visitas de campo, aliadas às pesquisas acerca dos espaços integrados no inventário, 

foram essenciais para analisar – ainda que de maneira ligeira e sem um estudo profundo 

do caso – a relação do caráter espacial destes espaços com a maneira em que são 

utilizados pelos usuários e, principalmente, com a biodiversidade que albergam. 

Observou-se, por exemplo, que as áreas de relvado e as clareiras, ainda que não 

disponham de qualquer equipamento, apenas por seu desenho e composição vegetal, 

eram os locais onde se agrupavam um maior número de pessoas em momentos de 

espairecimento e descontração. Enquanto nas matas urbanas, em determinados locais 

constituídos por uma densa vegetação arbórea e grandes áreas de superfícies 

vegetadas, ou mesmo dominados por matos mediterrânicos, criavam atmosferas mais 

selvagens e silvestres dentro da cidade, com menos presença de pessoas e com 

condições mais favoráveis para a aparição de espécies animais que não costumam 

aproximar-se dos seres humanos.  

Estes são apenas alguns exemplos de uma série de características observadas em 

alguns destes espaços. O que se pode concluir, de facto, é que o desenho e organização 

espacial destes locais, bem como as comunidades vegetais ali presentes, influenciam 

diretamente na diversidade de espécies animais que atraem e nas dinâmicas de uso 

humano. Espera-se, portanto, que este inventário possibilite a identificação desta 
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relação e das concepções projectuais utilizadas nos espaços caracterizados para 

cumprirem a função que desempenham.  

Este trabalho testifica, além de tudo, a fundamental importância do desenvolvimento de 

estudos que se complementam, uma vez que é embasado em uma metodologia 

desenvolvida em outro país, a qual pôde satisfatoriamente ser replicada e adaptada ao 

caso de Barcelona. Sob este mesmo silogismo, espera-se que os resultados aqui 

obtidos possam complementar de maneira satisfatória os materiais existentes relativos 

à estrutura verde urbana, e significar uma útil contribuição no suporte e orientação aos 

profissionais responsáveis pelo desenho, ordenamento e gestão dos espaços verdes do 

município de Barcelona. 
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https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
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TABELA 1 

PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO DE BARCELONA 

1 Parc Metropolità Collserola 

  

40 Jardins de Can Batllori 

2 Parc del Laberint d'Horta 41 Jardins d'Olga Sacharoff 

3 Parc de la Ciutadella 42 Jardins del Doctor Samuel Hahnemann 

4 Turò Park 43 Jardins de Piscines i Esports 

5 Parc del Guinardó 44 Plaça Wagner 

6 Park Güell 45 Jardin Passatge de Maluquer 

7 Parc de Montjuïc 46 Jardins de Marià Manent 

8 Jardins del Palau de Pedralbes 47 Jardin Carrer d'Esteve Terradas 

9 Parc del Turó de la Peira 48 Jardins de Manuel Blancafort 

10 Parc de la Creueta del Coll 49 Jardins de Mercè Rodoreda 

11 Parc de Cervantes 50 Parc del Turó del Putxet 

12 Parc de Can Rigal 51 Parc de Monterols 

13 Parc del Castell de l'Oreneta 52 Jardins de Can Castelló 

14 Plaça del Monestir 53 Parc Moragas 

15 Jardins de la Creu de Pedralbes 54 Plaça de Francesc Macià 

16 Plaça dels Jardins de Tòquio 55 Plaça de la Parròquia Sant Crist 

17 Plaça d'Eusebi Güell 56 Plaça d'Olèrdola 

18 Jardins de Rubió i Tudurí 57 Parc Carrer de Coll i Alentorn 

19 Plaça de Jaume II 58 Parc dels Garrofers 

20 Dog park 59 Jardins de Santa Rosalia 

21 Jardins de William Shakespeare 60 Plaça de Can Barò 

22 Plaça de Pius 61 Parc de Les Aigües 

23 Parc de Joan Reventós 62 Jardins de Montbau 

24 Plaça Prat de la Riba 63 Jardins de Pedro Muñoz Seca 

25 Jardins de Can Senillosa 64 Jardins de Frida Kahlo 

26 Jardins de Vil·la Amèlia 65 Plaça de les Sibil·les 

27 Jardins de la Font dels Ocellets 66 Jardins de Can Brasò 

28 Jardins de Jaume Vicens i Vives 67 Jardins de Can Marcet 

29 Jardins de Joan Vinyoli 68 Parc de la Rosa de Luxemburg 

30 Jardines de Can Feu 69 Jardins de l'Amistat 

31 Jardins de Clara Campoamor 70 Parc de les Rieres d'Horta 

32 Jardins de Magalí 71 Plaça de l'Estatut 

33 Jardí de Carme Serrallonga 72 Parc Central de Nou Barris 

34 Jardins de Jaume Planas i Alemany 73 Jardins d'Ignacio Urenda 

35 Jardins de Sarrià Vell 74 Jardins de Can Xiringoi 

36 Parc del Carmel 75 Jardins de Massana 

37 Jardins de ca n'Altimira 76 Parque de la Guineueta 

38 Jardí de les Tres Torres 77 Jardins de Llucmajor 

39 Jardins del Camp de Sarrià 78 Parc de Can Dragó 
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79 Plaça de les Dones de Nou Barris 120 Jardins De Ca L'aranyó 

80 Jardin Carrer del Molí 121 Plaza Dolors Piera 

81 Plaça de Nou Barris 122 Jardins da Indústria 

82 Parc per gossos 123 Plaça de Gaudí 

83 Parc d'Antoni Santiburcio 124 Plaça de la Sagrada Família 

84 Jardins del Gatcpac 125 Plaça de la Hispanitat 

85 Plaça Miquel Casablancas Joani 126 Plaça de les Arts 

86 Plaça de les Palmeres 127 Plaça de Tetuan 

87 Parc de la Pegaso 128 Plaça d'André Malraux 

88 Parc de la Trinitat 129 Parc de l'Estació del Nord 

89 Parc de la Maquinista 130 Jardins del Mestre Balcells 

90 Plaça de Sant Pol de Mar 131 Plaça de Gal·la Placídia 

91 Plaça de Conxita Badia 132 Jardins de Salvador Espriu 

92 Rambla de Prim 133 Jardí del Palau Robert 

93 Jardins de Mercè Rovira 134 Jardins Interior d'Illa d'Helena Maseras 

94 Jardins de Pepa Colomer 135 Plaça del Doctor Letamendi 

95 Parc de Sant Martí 136 Jardins de Marcos Redondo 

96 Parc Diagonal Mar 137 Jardins Rosa Deulofeu 

97 Plaça de Ramon Calsina 138 Jardin Mercat del Ninot 

98 Jardins de Remedios Varó 139 Jardins de Montserrat 

99 Passeig del Taulat 140 Jardins de Bacardí 

100 Jardins de Jaime Gil de Biedma 141 Jardins Josep Goday i Casals 

101 Jardins de Josep Maria Sostres 142 Plaça d'Espanya 

102 Jardins de Manuel Sacristan 143 Parc de l'Espanya Industrial 

103 Jardins de Carles Barral 144 Jardins de Sebastià Gasch 

104 Jardins de Joan Fuster i Ortells 145 Av. de Mistral 

105 Parc del Maresme 146 Jardins de les Voltes d'en Cirés 

106 Parc del Poblenou 147 Jardins del Baluard 

107 Parc de la Nova Icària 148 Jardins de Walter Benjamin 

108 Parc del Port Olímpic 149 Jardins de les Hortes de Sant Bertran 

109 Parc de les Cascades 150 Jardins de la Rambla de Sants 

110 Parc de Carles I 151 Jardí Carrer QUETZAL 

111 Parc Ronda del Guinardò 152 Parc de la Font Florida 

112 Jardins de Can Miralletes 153 Jardins del Valent Petit 

113 Parc del Clot 154 Parc de Can Sabaté 

114 Jardins d'Irene Polo 155 Parc infantil Carrer de Jane Addams 

115 Jardins De Tecla Sala 156 Jardí dels Drets Humans 

116 Parc Central del Poblenou 157 Jardins de Sant Cristòfol 

117 Jardins de Teresa de Calcuta 158 Jardins de Can Ferrero 

118 Jardins de Gandhi 159 Jardin Llar D'Infants Xumets 

119 Plaça de les Glòries Catalanes 160 Jardíns Primer de Maig 
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Em paralelo ao desenvolvimento do presente trabalho, realizei um estágio (Unidade 

Curricular a qual optei) através do Programa Erasmus+ Estagio, em Barcelona, 

Espanha. 

Segue, portanto, as colaborações realizadas ao estúdio LeA Atelier | Landscape Ecology 

Architecture ao longo deste período: 

 

1. Quinta Nelson 

Uma casa privada com uma ampla área externa, espaço que seria designado à 

realização de eventos (casamentos, aniversários, etc.), onde a vegetação seria 

fundamental para a estética do local – especialmente a vegetação arbórea. 

Tarefas:  

• Plano de locação (locação da vegetação e das construções). 

 

2. Hotel Me (by Meliá) calle Casp –  restaurante 

Tarefas: 

• Corte esquemático com móveis e vegetação. 

 

3. Cubierta Comunitária Nàpols 

Terraço/cobertura comunitária, espaço de lazer cercado por edifícios residenciais. 

Foram projetadas diversas jardineiras com vegetações herbáceas, arbustivas e 

arbóreas; mobiliários como bancos e mesas de picnic, espaço de jogos com mesas 

de ping pong e cesta de basquete; parque infantil e cantos de leitura.  

Tarefas: 

• Visita à praça Sant Antoni para levantamento de medidas das jardineiras, com 

ilustração e registro fotográfico; 

• Auxílio em 3D – Sketchup (colocação de móveis, escala humana, proposta de 

vegetação, organização do arquivo em layers, testes te tipo de revestimento, 

etc); 

• Planilha quantitativa e orçamentária. 
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4. Terrassa 

Tarefas: 

 

• Desenho da seção do projeto; 

• Registro fotográfico e anotações da reunião realizada com os clientes e da visita 

ao local; 

• Representação gráfica em perspectiva, utilizando os softwares Sketchup, 

Illustrator e Photoshop; 

• Diagramas dos possíveis usos do parque (sessões de cinema, concertos/festas 

da comunidade, etc.); 

• Proposta/ideias para o desenho da praça; 

• Representação gráfica (fotomontagem) do observatório de aves. 

 

5. Jardim Labirinto 

Desenvolvimento de um parque com um jardim-labirinto inspirado no jardim 

italiano de Villa Gamberaia, a ser executado em uma finca privada. Obs: Em 

meio à pandemia do Covid-19 o projeto foi paralisado.  

Tarefas: 

• Dossiê com referências e informações do Jardim de Villa Gamberaia e de 

jardins-labirintos (arcos de setos esculpidos, exedra, topiaria, 

estacionamentos “verdes”, etc.); 

• Realização do Plano Geral de parte do jardim de Villa Gamberaia no software 

Autocad; 

• Proposta de um estacionamento “green parking” com capacidade para 150 

carros e 20 ônibus, onde a vegetação seria peça fundamental para amenizar 

o máximo possível o impacto visual gerado pela construção; 

• Locação das curvas de nível do terreno; 

• Representação 3D do terreno com a paisagem envolvente no software 

Sketchup. 
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6. Casa Cueva 

Ampliação de residência unifamiliar com critérios bioclimáticos e materiais 

ecológicos. 

Tarefas: 

• Colaboração no desenvolvimento do arquivo 3D do projeto, utilizando o software 

Sketchup; 

• Representação gráfica de corte em perspectiva, utilizando os softwares 

Sketchup, Illustrator e Photoshop. 

 

7. GreeninBlue 

Tarefas: 

• Renderização dos 4 modelos de aquaponia utilizando os softwares Sketchup, 

Lumion e Photoshop. 

   

8. Living Future Institut 

Tarefas: 

• Leitura para posterior realização de esquema e resumo dos critérios “Sociais e 

Culturais” deste sistema de projetar; 

• Documento com anotações e fotografias do Street View – estudo da envolvente 

do local de projeto. 

  

9. Finca Torrecilllas 

Tarefas: 

• Realização de mapa com qualidade estética que seria destinado aos clientes 

que visitam o local, onde deveriam ser elaboradas diferentes rotas para as 

diversas atrações que compõe a paisagem e as atividades desenvolvidas na 

finca; 

• Pesquisa do modelo de rotas realizado nos campos de golfe. 
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10.  Jardim Vilassar 

Tarefas: 

• Visita ao local, levantamento quantitativo e locação da vegetação existente; 

• Elaboração de proposta/ideias (através de esboços e fotografias de referências) 

para o jardim; 

• Plano com levantamento/ locação da vegetação existente no software Autocad; 

 

11.  Fichas vegetaciones 

Tarefas: 

• Elaboração de aproximadamente 60 fichas de espécies vegetais (árvores, 

arbustos, herbáceas, gramíneas e trepadeiras) com boa qualidade 

estética/visual, para serem entregues aos clientes do atelier. Nas fichas constam 

informações como:  

o Nome científico 

o Nome comum em espanhol e em catalão 

o Família 

o Habitat 

o Tipologia 

o Altura 

o Largura 

o Densidade aproximada (ud/m²) 

o Temperatura 

o Tipo de solo 

o Manutenção/ Características 

o Exposição Solar 

o Rega 

o Calendário de cores da floração, folhagem e frutos em cada mês do ano  

o Fotografias de cada espécie (de suas flores, folhas, frutos e em escala 

geral) 

o Régua e fotografia em .png/cutout de cada planta com referência de 

escala humana. 


