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Resumo 
 O presente trabalho tem como objetivo propor áreas prioritárias de intervenção 
no sistema de verde público do concelho do Porto. Partindo-se de uma hierarquização 
dos espaços integrantes do sistema, define-se um Índice Global de Proximidade ao 
Verde Público que permite a individualização das áreas da cidade de intervenção 
prioritária. Num segundo momento propõe-se uma estratégia de intervenção baseada no 
aumento de conectividade do sistema publico através do reforço da arborização viária. 

 
Palavras chave: espaços verdes públicos urbanos; planeamento da estrutura verde 

urbana; arborização viária 
 

Abstract 
URBAN REVITALIZATION BY GREEN STRUCTURE PLANNING. 

This paper identifies priority areas for intervention to promote the public green 
system in the municipality of Porto. The assessment and classification of the public 
green spaces allow us to define a Global Index of Proximity to Public Green System 
and to identify priority areas for intervention. Additionally, we present an example of 
green spaces connectivity enhancement by street tree plantings.  

 
Keywords: public urban green space; urban green structure planning; street trees 
 
 

1. INTRODUÇÃO: A NATUREZA COMO ELEMENTO DE 
QUALIFICAÇÃO URBANA 

 
O ciclo de expansão urbana que dominou as cidades europeias desde a revolução 

industrial tem vindo progressivamente, durante as últimas décadas, a ceder a um ciclo 
de estagnação ou mesmo contração urbana. Este processo de contração urbana, 
crescentemente designado na literatura internacional por “urban shrinkage”, ocorre 
segundo padrões territoriais diferenciados, podendo corresponder ao declínio da região 
urbana no seu todo ou à co-ocorrência de processos de declínio do centro urbano e de 
expansão da região urbana no seu todo. As características e as causas destes fenómenos 
de contração urbana são complexas, mas podem-se identificar algumas tendências 
recorrentes: decréscimo populacional, envelhecimento, declínio económico ou ainda 
transformações sociais, culturais e nos estilos de vida (BLANCO et al., 2009). Uma 
“shrinking city” pode em síntese ser definida como an urban area - a city, part of a city, 
an entire metropolitan area or a town - that has experienced population loss, economic 
downturn, employment decline and social problems as symptoms of a structural crisis 
(MARTINEZ-FERNANDEZ et al., 2012: 214). Se o fenómeno do declínio ou 
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contração urbana não é novo e é recorrente na história, a adoção deste novo termo visa 
sublinhar a multidimensionalidade dos processos e dos efeitos que lhe estão associados 
(MARTINEZ-FERNANDEZ et al., 2012) e a oportunidade de explorar novas 
abordagens, também multidimensionais, ao planeamento urbano (BLANCO et al., 2009, 
SCHETKE et al., 2008, MACE et al., 2007). Neste contexto, assiste-se à afirmação de 
políticas conducentes à promoção das áreas verdes urbanas enquanto elementos que 
promovem a qualidade ambiental e paisagística da cidade e, consequentemente, 
potenciam a sua atratividade (BLANCO et al., 2009, MARTINEZ-FERNANDEZ et al., 
2012, WIECHMANN et al., 2012). 

A ideia de existirem variados benefícios associados à presença de áreas verdes em 
contextos urbanos não é recente e tem vindo a ser sucessivamente explorada desde as 
grandes transformações sociais, ambientais e territoriais decorrentes da revolução 
industrial. Na atualidade, porém, os benefícios e funções que lhes são atribuídos são 
muito mais vastos, enfatizando-se crescentemente a sua contribuição para as várias 
dimensões da sustentabilidade e para a qualificação da paisagem urbana. 

A função ambiental mais explicita das áreas verdes urbanas consiste na sua 
contribuição para a promoção da biodiversidade. Embora subsistam dúvidas 
relativamente ao valor da biodiversidade urbana (GEORGI, 2010), esta é cada vez mais 
encarada como um valor a proteger pelas variadas funções ambientais que promove 
(FARINHA-MARQUES et al., 2011). Assinalam-se também as funções de 
regularização climática (GILL et al., 2007, HAMADA et al., 2010), de purificação da 
atmosfera (MCPHERSON et al., 1997, NOWAK et al., 2006), e de diminuição dos 
gastos energéticos (SIMPSON, 2002, AKBARI et al., 2005). 

Dentro dos benefícios sociais, é genericamente aceite que o contato com a 
natureza promove o relaxamento, a tranquilidade e o bem-estar psíquico (MALLER et 
al., 2006, TZOULAS et al., 2007, O’BRIEN et al., 2010). A promoção da saúde é outro 
dos benefícios apontados à presença de áreas verdes nas cidades, designadamente pela 
amenização das temperaturas extremas e pela redução da poluição atmosférica 
(BOWLER et al., 2010, ROWE, 2011) e, por outro lado, pela facilitação da prática de 
exercício físico (TAKANO et al., 2002, PIKORA et al., 2003, OWEN et al., 2004, 
SANTANA et al., 2007). 

As áreas verdes podem também contribuir para a definição e requalificação da 
estrutura urbana e para uma imagem mais atrativa das cidades (BLANC, 2008). Vários 
estudos têm vindo a demonstrar que a população é sensível às amenidades induzidas 
pela proximidade a espaços verdes. As áreas urbanas com vegetação são consideradas 
mais atrativas e contribuem para uma maior percepção de bem-estar pelos residentes 
locais (TZOULAS et al., 2007, CHIESURA, 2004, PRIEGO et al., 2008). O aumento 
dos valores do mercado imobiliário na proximidade espaços verdes (MORANCHO, 
2003, HOBDEN et al., 2004) é um indicador usual da sua percepção como amenidades 
urbanas. 

Esta cada vez maior consciência dos multibenefícios associados à presença de 
áreas verdes na cidade tem vindo a incitar abordagens promotoras da sua 
multifuncionalidade. Se antes a natureza urbana era sinónimo unicamente de parques e 
jardins (BLANC, 2012) hoje a procura de potenciar a multifuncionalidade das áreas 
verdes urbanas estimula estratégias de planeamento valorizadoras da sua diversidade 
tipológica e optimizadoras da sua configuração espacial de forma a promover a sua 
conectividade. Abordagens que enfatizam cada vez mais a necessidade de perspectivar 
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o conjunto de áreas verdes como uma entidade coerente que salvaguarda a sua 
complexidade funcional e espacial. 

O sistema de verde público deve, portanto, ser perspectivado como uma das 
componentes da mais vasta e complexa estrutura verde urbana. Tendo como principais 
elementos estruturantes os jardins e parques públicos, este sistema é o tradicionalmente 
mais valorizado nos processos de planeamento e aquele que se considera ser mais 
percebido, usado e valorizado pela população. É, como refere BLANC (2012), uma 
natureza social e produzida, desejada e amada.  

O sistema verde público não se esgota, contudo, nos jardins e parques. Deve 
também diagnosticado e intervencionado tendo em conta os variados elementos 
estruturais e funcionais que compõem. Consideramos que as ruas arborizadas 
constituem componentes essenciais à dotação de coerência espacial ao sistema de verde 
público, enquanto potenciais elementos de conexão espacial. Substanciamo-nos 
portanto na ideia de que as áreas verdes espacialmente contínuas intensificam a sua 
percepção e fruição. Ideia originalmente defendida por Frederick Law Olmsted, em 
finais de oitocentos, quando definiu e implementou as “parkway” como estrutura linear 
de conexão entre parques e áreas verdes, e que constituiu os primórdios das 
consecutivas experimentações no domínio das “greenway”. 

Nesta perspectiva, as intervenções no sistema de verde público não se esgotam na 
criação/recuperação de jardins e parques públicos, mas envolvem também a sua 
conexão espacial e visual a partir de corredores verdes ou arborização viária com o 
objetivo de consolidar a percepção da estrutura verde urbana. 

O Porto surge como um bom exemplo para repensarmos o processo de “urban 
shrinkage” como um possível momento de reativação da importância da natureza nos 
processos de planeamento da cidade. As dinâmicas de recomposição espacial e 
funcional da região metropolitana do Porto, marcadas por uma forte tendência de 
descentralização populacional, sobretudo pelas classes etárias mais jovens, contribuem 
para que o Porto seja assinalado como um exemplo de uma “shrinking city” 
(PANAGOPOULOS et al., 2012, SOUSA, 2010). Por outro lado, apesar da cidade 
apresentar uma considerável ocupação por áreas verdes, a forte prevalência de áreas 
verdes privadas e o débil desenvolvimento do sistema público contribuem para os  seus 
elevados índices de fragmentação e para e falta de apreensão da estrutura verde 
(MADUREIRA et al., 2011). 

 
 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIAS 
2.1. Objetivos 

 
O presente trabalho tem como objetivo estabelecer áreas prioritárias de 

intervenção no sistema de verde público do concelho do Porto. Partindo-se de uma 
hierarquização dos espaços integrantes do sistema verde público, define-se um Índice 
Global de Proximidade ao Verde Público que permite a individualização das áreas da 
cidade de intervenção prioritária. Num segundo momento propõe-se uma estratégia de 
intervenção baseada no aumento de conectividade do sistema publico através do reforço 
da arborização viária linear. 

 
  

655



 

 

2.2. Metodologias 
2.2.1. Definição de índices de proximidade ao sistema de verde público  

A definição de índices de proximidade ao verde público no concelho do Porto 
compreendeu variadas etapas (Figura 1). 

Em primeiro lugar procedeu-se ao reconhecimento e integração do sistema de 
verde público num Sistema de Informação Geográfica através de interpretação de 
fotografia aérea e verificação por trabalho de campo. Os diferentes espaços integrantes 
do sistema verde público foram classificado em três níveis, em função da dimensão, 
características formais e condições de acesso público. 

Em segundo lugar, recorreu-se à análise espacial de proximidade para se 
determinar a distância de cada unidade espacial de uso do solo definida pelo Atlas 
Urbano Europeu1 a cada um dos níveis de sistema de verde público. Foram 
considerados os espaços verdes públicos dos concelhos adjacentes. Os resultados foram 
ordenados por decis de forma a se obterem três modelizações espaciais que representam  
os índices de proximidade aos três diferentes níveis de verde público no concelho do 
Porto. 

Por último, partindo-se do princípio que estes diferentes níveis contribuem de 
forma desigual para a percepção de verde na cidade, estabeleceu-se um Índice Global de 
Proximidade ao Verde Público que pondera, de forma desigual, os diferentes níveis do 
sistema de verde público. 
 

Figura 1- Esquematização da metodologia seguida para a definição de índices de 
proximidade ao sistema de verde público 

 

 
 
2.2.2. Exemplo de intervenção pelo reforço da arborização linear 

A partir dos resultados obtidos através do Índice Global, selecionou-se uma área 
central da cidade onde se evidenciam condições contrastadas em termos de proximidade 
ao verde público. Definiu-se, em seguida, uma proposta de intervenção baseada no 
aumento de conectividade do sistema publico através implementação da arborização 
linear em vias com largura igual superior a 15 metros entre fachadas (limiar mínimo 

                                                 
1 O Atlas Urbano Europeu (European Urban Atlas), lançado pela Comissão Europeia, fornece 

dados digitais georreferenciados pormenorizados sobre a ocupação e usos do solo urbanos das principais 
cidades europeias (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas). Para o concelho do Porto 
foram individualizadas 3999 unidades. 
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para salvaguardar um perfil de duas vias rodoviárias, estacionamento linear com 
arborização e passeios de ambos os lados) 
 

 
3. RESULTADOS 
3.1. Índices de proximidade ao verde público 

 
O sistema de verde público do concelho do Porto é estruturado por elementos de 

características formais e funcionais muito diferenciadas (Figura 2). 
 

Figura 2 – O sistema de verde público do concelho do Porto 

 

Fonte: elaboração própria com base em: Urban Atlas, European Environment Agency (2010, 
esc1:10.000);  Microsoft Bing Maps image layer, ArcGIS 10 (ESRI Inc.) 
 

Partindo do pressuposto que as diversas categorias de áreas verdes públicas têm 
diferentes impactes enquanto elementos qualificadores da paisagem e da vida urbana, 
mas que todas elas contribuem para a estruturação global do verde público, obtemos 
representações bem diferenciadas da proximidade aos diferentes níveis do sistema de 
verde público do Porto (Quadro 1 e Figura 3). 

Quando considerada apenas a distância aos jardins e parques de acesso público, 
observam-se os grandes contrastes espaciais que advêm da sua distribuição pontual pelo 
concelho. A inclusão das praças arborizadas ou ajardinadas e dos jardins de acesso 
condicionado fornece um retrato menos contrastado do concelho sobretudo porque 
contribuem para mitigar a ausência de jardins e parques públicos na área central da 
cidade. Num terceiro nível, quando considerados ainda os pequenos espaços verdes de 
enquadramento e as ruas arborizadas, a distribuição espacial da distância ao verde 
público revela-se ainda menos polarizada, evidenciando-se portanto a sua distribuição 
espacialmente mais equilibrada. 
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Quadro 1 – Estatísticas descritivas relativas à proximidade ao sistema de verde público 
 

Proximidade ao verde 
público (metros) 

Percentil 20 Percentil 50 Percentil 80 Média 

Nível 1 335 809 1334 870 

Nível 2 84 311 742 444 

Nível 3 2 15 118 65 

 
 

  

O Índice Global de Proximidade ao Verde Público, que pondera as distâncias aos 
diferentes níveis de verde público em função das suas características diferenciadas, 
permite-nos, finalmente, evidenciar as áreas prioritárias de intervenção no sistema de 
verde público. Podemos genericamente assinalar a coroa norte, incluindo uma 
pronunciada penetração até à área central no sentido noroeste-sudeste, como áreas de 
intervenção prioritária no sistema de verde público do Porto. 
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Figura 3 – Índices de Proximidade ao Sistema de Verde Público  
(por ordem crescente de proximidade) 

 

Fonte: elaboração própria com base em: Urban Atlas, European Environment Agency (2010, 
esc1:10.000);  Microsoft Bing Maps image layer, ArcGIS 10 (ESRI Inc.) 
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de intervenções pontuais os desequilíbrios existentes e dando visibilidade ao conjunto 
através da sua conexão pela arborização linear. 

Neste artigo procurámos evidenciar as desigualdades espaciais em termos de 
proximidade às diferentes categorias de áreas verdes públicas. Partimos do pressuposto 
que os jardins e parques públicos constituem os elementos essenciais, mas não os 
únicos, do sistema de verde público de uma cidade. A percepção global do verde 
público, e a sua contribuição para a qualidade da paisagem e da vida urbana, depende 
também da sua articulação e conexão por estruturas lineares que fomentem a sua 
legibilidade. Uma estratégia de arborização da rede viária revela-se assim uma medida 
fundamental para aumentar a percepção da estrutura verde urbana, e potenciar o seu 
contributo para uma cidade mais atrativa. 

 
Figura 5 – Exemplo de intervenção baseada no aumento de conectividade do sistema 

publico através do reforço da arborização linear 
 

 
Fonte: elaboração própria com base em Microsoft Bing Maps image layer, ArcGIS 10 (ESRI Inc.) 
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