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Resumo 

O presente relatório de estágio aborda o tema "Promoção da biodiversidade em zonas húmidas" e tem como 
principal objetivo aprofundar conceitos relacionados com o contributo da profissão de arquitetura paisagista, 
no desenho de espaços que conciliem atividades de recreio e promoção da biodiversidade. O 
enquadramento teórico desenvolve a temática inerente ao potencial que as zonas húmidas apresentam no 
desenho desses espaços. São também referidos elementos e princípios para o design das principais 
tipologias de zonas húmidas abordadas no caso de estudo, bem como fatores que determinam o 
desenvolvimento e caráter da vegetação integrante desses habitats. 
O caso de estudo tratado foi a Reserva Östra Dammen, localizada no Município de Lomma, Suécia, para a 
qual se propôs uma estratégia de intervenção baseada na criação, recuperação e manutenção de habitats.  
Foi estudado o caráter da paisagem envolvente e da área de intervenção, culminando num quadro de síntese 
em que se identificam problemas, oportunidades e medidas de ação e manutenção sugeridas. A proposta 
desenvolveu-se pondo em prática os benefícios dos habitats existentes e de outros habitats, articulados 
numa rede de percursos que permitem a proximidade entre os utilizadores do espaço e a biodiversidade. 
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Abstract 

This report addresses the subject of “Wetland biodiversity promotion” and the main goal is to deepen 
concepts related to the contribution of Landscape Architecture in the design of spaces that conciliate 
recreational activities and the promotion of biodiversity. The theoretical framework develops themes inherent 
to the potential that wetlands represent in the design of such spaces. Elements and principles to the design of 
the main wetland typologies discussed in the case study are also referred, such as the factors that determine 
the development and character of those habitats vegetation. 
The case study was Östra Dammen Reservoir, located in the Municipality of Lomma, Sweden, to which was 
proposed an intervention strategy based in the creation, recovery and maintenance of habitats. 
The character of the surrounding landscape and intervention area were studied, culminating in a summary 
table where problems are identified, opportunities, maintenance and actions measures suggested. The 
proposal was developed putting into practice the benefits of existing habitats and others habitats, articulated 
in a network of pathways that allow the proximity between users and biodiversity. 
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Lista de abreviaturas 

AI - área de intervenção 
ZH - zonas húmidas 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

1.1 - Temática: Promoção da biodiversidade em zonas húmidas 
O tema escolhido para o presente relatório de estágio teve como motivação a perda da biodiversidade 
provocada por fatores antropogénicos. Antes de mais, será importante definir o conceito de 
biodiversidade - "conceito que abrange a variedade das espécies biológicas, a diversidade genética 

numa dada espécie e a diversidade dos ecossistemas" (ICNF, a).  
"A biodiversidade que vemos atualmente é fruto de biliões de anos de evolução, moldada pelos 

processos naturais e pela influência dos humanos. É a combinação das diferentes formas de vida, e 

interações entre si e com o resto do meio, que tornaram a Terra num espaço único e habitável para os 

humanos" (http://www.cbd.int/). A perda da biodiversidade tende a reduzir a produtividade dos 
ecossistemas e a destabilizá-los, enfraquecendo a sua capacidade para lidar com desastres naturais e 
stress causado pelas atividades humanas, como poluição e alterações climáticas. Torna-se então 
bastante evidente que proteger a biodiversidade é uma ação do nosso próprio interesse, na medida em 
que a sua perda afeta os nossos recursos alimentares, oportunidades para o recreio e turismo, fontes de 
matéria-prima, como a madeira, e recursos energéticos (http://www.cbd.int/). 
As zonas húmidas (ZU) são áreas de elevado valor em matéria de biodiversidade e recreio e, acima de 
tudo, vitais para a vida humana e selvagem. São um dos recursos naturais mais importantes da Terra e, 
apesar de representarem apenas uma pequena percentagem da superfície terrestre, podem-se nelas 
encontrar mais de 40% das espécies conhecidas (http://www.wwt.org.uk/). Existem inúmeras ZH das 
quais "muitas espécies de animais e plantas são completamente dependentes" (Ramsar Convention on 
Wetlands, 2011, b: 1). 
De um modo geral, devido á evolução humana e questões associadas, como alterações ao nível do uso 
dos solos, expansão das áreas urbanizadas, práticas de agricultura intensiva, poluição e introdução de 
espécies exóticas, as ZH foram sendo drenadas, degradadas e perdidas levando a um inevitável declínio 
da vida selvagem a elas associada. A grande maioria dos habitats húmidos atualmente existentes 
surgiram como forma de compensação ecológica , por motivos recreativos, ou foram redescobertos após 
longos anos de esquecimento aquando do despertar para as questões ambientais e da conservação. 
Havendo uma consciencialização da potencialidade de oportunidades existentes, combinada com a 
aplicação de determinadas técnicas e práticas relativamente simples, uma vasta gama de habitats 
associados a ZH podem ser recuperados (Gilbert, 1998). Essas medidas de recuperação deverão permitir 
" retorno total, estrutural e funcional a um estado de pré-perturbação através de atuações de recuperação 

da qualidade da água, do regime hidrológico e da estrutura de habitats e zonas ripícolas" (ICNF,a). 
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1.2 - Contexto do trabalho 
O presente trabalho foi elaborado durante e após o estágio curricular realizado na SLU - Swedish 
University of Agricultural Sciences, em Alnarp, que incidiu no aprofundar de conceitos relacionados com a 
biodiversidade urbana. A área de intervenção (AI) foi-me introduzida pelos docentes do estabelecimento 
de ensino onde decorreu o estágio, pelo fato de esta ser a área de estudo da cadeira denominada DVD - 
Dynamic Vegetation Design, integrante do plano de estudos do mestrado em arquitetura paisagista. Foi-
me permitido ter acesso a material bibliográfico, assistir às aulas do meu interesse, integrar saídas de 
campo e estabelecer contato com Tim Schnoor, ecólogo do Município de Lomma. 
Para abordar o tema a que me proponho "promoção da biodiversidade em zonas húmidas", pretendeu-se 
aprofundar formas de intervenção oferecidas pelo contributo da profissão de arquitetura paisagista, de 
modo a traçarem-se linhas orientadoras, que culminassem na aplicação dos conceitos abordados na 
revisão bibliográfica num caso prático, ao nível do estudo prévio. 

 

1.3 - Objetivos 
O objetivo inicial deste trabalho consistiu no aprofundar de conhecimentos relativos a formas de promover 
a biodiversidade e o recreio em zonas húmidas. 
Para o caso de estudo - Östra Dammen, uma Reserva Natural com uma rede de lagoas e ecossistemas 
já estabelecidos - o objetivo passou por apresentar uma proposta ao nível do estudo prévio, cujo design 
incida em práticas relacionadas com recuperação e criação de habitats, trabalhando com e para a 
biodiversidade, tirando partido do ecossistema para a promoção do bem-estar individual e coletivo. 
Pretende-se que esta relação seja pouco conflituosa e que as intervenções sugeridas se enquadrem com 
o caráter da região. Pretendo no final deste trabalho responder a questões como: 
 
De que forma espaços desenvolvidos com e para a biodiversidade poderão contribuir e sensibilizar a 
população para a perceção das dinâmicas naturais? 
Quais as linhas gerais de design que podem ser aplicadas? 
 

1.4 - Metodologia 
Tendo como ponto de partida os objetivos estabelecidos foi elaborada a metodologia seguidamente 
apresentada (Quadro 1). 
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De notar que a revisão bibliográfica foi um processo contínuo desde a fase de análise até à conclusão da 
proposta. 

 

CAPITULO II - ZONAS HÚMIDAS 
2.1 - Definição e tipologias 
As ZH encontram-se espalhadas por todo o Mundo, apresentando enormes variações de tamanho e 
caracterizam-se por terem o elemento de água como fator primário, controlando o ambiente e a vida 
animal e vegetal associada. Segundo a Comissão de Ramsar (2011, a: 7), as ZH definem-se como "áreas 

de pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada 

ou corrente, doce salobra ou salgada, incluindo áreas de água marítima com menos de seis metros de 

profundidade na maré baixa". Simplificando, poderão ser definidas como áreas onde a água cobre ou 
satura o solo por longos períodos de tempo e que "representam aqueles habitats que ocupam as zonas 

de transição entre ambientes secos e ambientes aquáticos" (Gilbert, 1998: 204), cujo resultado é a 
presença de animais, plantas e solos adaptados. Podem ser identificados cinco tipos principais de ZH: 

• marítimas - zonas costeiras incluindo lagoas costeiras, encostas rochosas e recifes de coral; 

• estuários - incluindo deltas, pântanos marinhos e manguezais; 

• lacustres - associadas a lagos e lagoas; 

• ribeirinhos - ao longo de rios e ribeiras; 

• palustre - zonas de pântano e charcos. 
(Fonte: Ramsar Convention on Wetlands, 2011,a) 

  
 

Quadro 1: Definição da metodologia de trabalho 
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Esquema 1: Esquema representativo da margem de uma lagoa típica 
Adaptado de: http://www.aremillion.com 

 
Embora a definição de ZH abranja um longo espectro de tipologias, este capítulo pretende focar-se 
apenas nas zonas lacustre e palustre, uma vez que são as que se mostrarão relevantes para o caso 
prático, destacando-se as seguintes: 

• Caniçal – habitat caracterizado por vegetação dominada por caniços (Phragmites sp.). 

• Charco - porção de água estagnada e pouco profunda. 

• Lagoa – pequeno corpo de água, geralmente de água pouco profunda, isolado de outros corpos 
de água por uma barreira. No caso das lagoas costeiras, a ligação ao mar pode ser obstruída 
por uma barreira de dunas ou de recife. 

• Zona ripária – área terrestre diretamente influenciada por um corpo de água; normalmente são 
áreas com características físicas ou com vegetação que evidenciam essa influência da água. As 
comunidades destas áreas desempenham uma importante função ecológica de fixação e 
manutenção das margens, bem como de regularização e retenção de águas em picos de cheia, 
para além de constituírem habitats próprios para muitas espécies animais. 

(Fonte: ICNF, a) 

 
 
A distinção entre charco e lagoa 
faz-se tendo como base a sua 
dimensão, estando definido que 
a lagoa apresenta uma área 
superior a 1ha 
(www.charcoscomvida.org) 

 

 

2.2 - Funções e serviços 
Como já referido anteriormente, as ZH são locais de elevado interesse, uma vez que são dos locais da 
terra mais ricos em valores de biodiversidade. De entre as suas funções e serviços destacam-se: 
"controlo de cheias, manutenção dos lençóis freáticos, estabilização da linha de costa e proteção contra 

tempestades, retenção de sedimentos e nutrientes e purificação da água, bem como mitigação das 

alterações climáticas" (ICNF, a). 
Segundo a Millennium Ecosystem Assessment (2005), os serviços das ZH referem-se "aos benefícios 

que as pessoas obtém do ecossistema. Estes incluem o fornecimento de serviços tais como comida e 

água; serviços reguladores como regulação de inundações, secas, degradação do solo e doenças; 
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serviços de suporte, tais como a formação do solo e ciclo de nutrientes, e serviços culturais, tais como 

atividades recreativas, espirituais, religiosas, e outros benefícios não materiais".  
Torna-se relevante introduzir o conceito da sua utilização sustentável, que se caracteriza pela "utilização 

humana de uma zona húmida de forma a que esta apresente o maior beneficio possível para as gerações 

presentes mantendo o seu potencial para ir ao encontro com as necessidades e aspirações das gerações 

vindouras" (Millennium Ecosystem Assessment, 2005: v).  
 
No anexo A1 encontra-se um esquema concetual para o uso sustentável de ZH 

 

2.3 - Diversidade biológica em zonas húmidas 
Os grandes níveis de biodiversidade encontrados na ZH, conferem-lhes um elevado valor ao nível da 

conservação. São áreas rapidamente colonizadas por animais delas dependentes. 

As aves, um bom exemplo, são particularmente dependentes delas para reprodução, paragem e 
alimentação, e colonizam-nas rapidamente (Ekologgruppen, 2000). "Morcegos, libelinhas e libélulas 

caçam pequenos insetos que se encontram na superfície do lago. Todo o tipo de criaturas irão passar 

parte do seu ciclo de vida na água - larvas de libelinha, sapos e girinos, libélulas e suas larvas e 

minhocas e caracóis aquáticos" (Baines, 1985: 92). "Sapos, rãs e tritões dependem de charcos para se 

reproduzirem. Estes hibernam sob pedras, locais seguros, e durante o verão deambulam por entre as 

herbáceas e vegetação húmida procurando lesmas e pequenos insetos" (Baines, 1985: 109). Segundo 
Baines (1985: 88), "é nas águas pouco profundas que se encontram os melhores recursos para a vida 

selvagem. A maioria dos animais e plantas selvagens vivem entre os caniçais das margens, e mesmo os 

peixes das águas mais profundas tendem a moverem-se para a segurança das águas menos profundas 

para nelas se reproduzirem. As ZH não terminam nas margens da água. Prados húmidos, charnecas, 

matas ripícolas são vitais para as suas comunidades de animais e plantas selvagens delas dependentes. 

Infelizmente, estes habitats provavelmente sofreram ainda mais que os lagos. 
A vegetação aquática, e também da envolvente, é de elevada importância na relação entre comunidades. 
Ainda sobre vegetação aquática, destaco o seguinte: "lagos com elevada densidade de macrófilas 

submersas suportam uma grande quantidade de macroinvertebrados, peixes piscívoros, herbívoros e 

pássaros que se alimentam de invertebrados" (Bird ecology - compendium, 2012). 
 
No anexo A2 e A3 é disponibilizado, respetivamente, um esquema ilustrativo do ecossistema de uma 
zona húmida californiana, bem como a distribuição desejável da vegetação na periferia de um lago. 
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CAPITULO III - DESENHO DE ZONAS HÚMIDAS 
 

3.1 - Criação/recuperação de habitats 
Criação ou recuperação são duas formas distintas de intervir em habitats e, antes de qualquer tomada de 
decisão, torna-se necessário conhecer-se o valor ecológico e o papel desses mesmos habitats no 
ecossistema. É importante que se faça um levantamento inicial levado a cabo por ecologistas. 
Apesar da criação de habitats pretender implementar uma estrutura com valor ao nível da conservação, 
que atraia animais e plantas locais, quando "o local é ocupado por comunidades estabelecidas e 

autossustentáveis, a gestão desse habitat é a opção correta" (Gilbert, 1998: Preface), e o que poderá ser 
necessário são medidas para a sua manutenção ou recuperação. A substituição de uma comunidade 
estabelecida por um novo habitat apresenta a desvantagem de nunca representar uma substituição 
fidedigna do caráter existente, falhando ao nível da naturalidade, continuidade e complexidade (Gilbert, 
1998). Contudo, "a criação de habitats desempenha um grande papel em áreas onde o ambiente natural 

já se apresenta bastante modificado, devido à desflorestação, drenagem dos terrenos, extração de 

matéria mineral ou projetos de construção" (Gilbert, 1998: 3). 
 

3.2 - Implementação de vegetação - fatores determinantes 
O desenvolvimento e caráter da vegetação de ZH é influenciado por diversos fatores, sendo que a 
quantidade de nutrientes e o pH da água são os mais importantes. A questão relacionada com a 
quantidade de nutrientes dissolvidos é bastante pertinente, uma vez que lagoas, ou outros corpos de 
água, em situações de eutrofização, irão apresentar um desenvolvimento excessivo de algas e de 
espécies agressivas e competitivas, originando um declínio na biodiversidade e um grande esforço ao 
nível da manutenção, no sentido de manter superfícies de água livre (Dunnett, 2004).  
A composição e caráter das comunidades de plantas que integram o elemento de água estão fortemente 
relacionados com a profundidade deste e é possível distinguirem-se diferentes zonas, nas quais a 
vegetação ostentará diferentes características (Esquema 2). Segundo Dunnett (2004), a vegetação que 
se estabelece em cada uma dessas zonas apresenta as seguintes características: 

• zona 1: deverão ser escolhidas espécies que se enquadrem no caráter da ZH e que estejam 
ecologicamente relacionadas com a vegetação da periferia. Estas espécies deverão suportar 
períodos de seca. 

• zona 2: local propício para o estabelecimento de perenes, possibilitando a criação de prados 
húmidos , zonas pantanosas pouco profundas, lameiros, entre outros. 

• zona 3 e 4: zonas nas quais é possível o estabelecimento de caniçais. A espécie Phragmites 

australis (Caniço) é a mais eficiente para o tratamento de águas poluídas. 



FCUP 
Promoção da biodiversidade em zonas húmidas 

7 

 

• zona 5: local onde se 
estabelecem plantas 
flutuantes e submersas. 

A vegetação submersa tende a 
ser negligenciada, pelo fato de 
não se ver, mas é essencial 
para o bom funcionamento do 
habitat de animais, fonte de 
alimento e produção de 
oxigénio. Raramente crescem 
em profundidades superiores a 
3m (Gilbert, 1998). 
Existem duas formas para que a 
vegetação aquática prolifere: 
através da sua plantação, ou 
então esperando que esta se desenvolva naturalmente. A decisão entre a escolha de uma ou outra opção 
depende da avaliação das espécies que poderão colonizar a ZH naturalmente e a rapidez com que estas 
proliferarão (relacionado com a quantidade de nutrientes dissolvidos). Quando diferentes corpos de água 
integram o mesmo sistema e interagem entre si, a proliferação de espécies é bastante rápida, uma vez 
que os propágulos movimentam-se facilmente. 
Quando se pretende recorrer à plantação deverá ter-se em conta o nível trófico e tipo de solo na escolha 
de espécies a utilizar, para assim se utilizarem espécies adaptadas às características em questão. 
Geralmente, é preferível recorrer-se ao espalhamento de uma camada de substrato, seguidamente à 
plantação e por fim cobertura com mulch, biorolos, entre outras. Essa camada de substrato deverá ser 
pobre em nutrientes e de origem arenosa, de modo a suportar o influxo de água. Na área mais próxima 
da margem (zona 2) o substrato deverá apresentar uma granulometria mais fina. As plantações entre as 
zonas 3 a 5 deverão estar fixas, evitando assim o arrastamento pela água. Existem disponíveis 
recipientes elaborados a partir de fibra de cocô que deverão ser fixos através do uso de estacas de 
madeira ou pedras. As flutuantes com raiz deverão ser fixas com a base no substrato tendo o cuidado em 
deixar o órgão de sustentação acima do substrato. Plantas submersas e/ou flutuantes sem raiz deverão 
ser plantadas em caixas ou sacas plásticas transparentes, de preferência em superfícies de água livre 
que se encontrem à sombra, bastando para isso serem atiradas à água. O período propicio à plantação 
de uma zona húmida depende da sua localização geográfica e clima associado. Deverá ocorrer em 
situações de clima ameno. 

Esquema 2: Corte representativo das características da vegetação estabelecida na 
margem de um corpo de água 
Fonte: Dunnett, 2004: 235 



FCUP 
Promoção da biodiversidade em zonas húmidas 

8 

 

3.3 - Elementos e princípios de design 
A componente hidrológica de uma ZH é um dos aspetos centrais, uma vez que irá influenciar a 
composição de espécies, ciclo de nutrientes e a produtividade. É conveniente ter-se em consideração as 
fontes de água que irão abastecer a ZH, bem como a qualidade desta, e a frequência, profundidade e 
duração do período de cheia. A forma mais comum de abastecer uma ZH é dando uso aos recursos 
provenientes dos lençóis freáticos, através de infiltração ou escavação até a um nível inferior ao atingido 
por eles. O nível de água subterrânea poderá ser variável, causando também alterações no nível de água 
da ZH (Gilbert, 1998). Regra geral, "a manipulação do fluxo hidrológico "natural" é mais sustentável e 

favorável que as soluções que requerem engenhos, bombeamento ou manutenção" (Gilbert, 1998: 208). 
Segundo Gilbert (1998), existem certos princípios gerais que se aplicam a quase todo o tipo de ZH: 

• tamanho - quanto maior, melhor (Street 1989); 

• o mais estruturalmente diverso possível (inclui pequenas variações ao nível do perfil horizontal e 
vertical; variações ao nível do declive; inclui superfícies de água livre e zonas pantanosas; uso 
de diferentes tipos de materiais); 

• facilidade no controle dos níveis de água para assim facilitar a gestão futura. 
Outro aspeto igualmente relevante relaciona-se com "a forma, profundidade e localização dos pontos de 

entrada e saída de água, que deverão estar localizados de modo a promoverem a circulação de água, 

otimizando assim a redução do nível de nutrientes (Persson, 1997). Além disso, a forma dada à ZH e a 

vegetação que se pretende estabelecer deverá, tanto quanto possível, imitar a de outras ZH da região." 
(Ekologgruppen, 2000).  

 
Design de Lagoas 

Questões relacionadas com a profundidade e 
variações de altura são importantes elementos 
a considerar (Esquema 3). Regra geral a 
profundidade de uma lagoa é inferior a 3m, 
sendo a variação mais comum entre 1-2m, uma 
vez que ajuda a proteger animais vulneráveis ou 
que hibernem durante os meses mais frios. A 
profundidade utilizada deve ser suficiente para 
promover a pesca durante os meses de Inverno 
e para atrair fauna de aves aquáticas, mas áreas 
extensas de águas profundas são 
desnecessárias. (Gilbert, 1998).  
São as zonas menos profundas, Esquema 3: Características do design de lagoas criadas em Cheshire 

Fonte: Gilbert, 1998: 217 
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temporariamente não submersas, que requerem mais atenção. A manipulação da altura do nível da água 
e variações de declives suaves, ao longo de parte de um lago, é altamente benéfico. "A existência de 

uma margem pouco profunda apresenta benefícios para a fauna e flora, pelo facto de proporcionar habitat 

a várias plantas emergentes e por fornecer abrigos dos quais dependem anfíbios, peixes e invertebrados, 

bem como locais seguros para ninhadas de patos" (Gilbert, 1998: 216). 
A forma dada à margem requer, igualmente, especial atenção. Quando a dimensão da lagoa o permite, é 
possível gerarem-se margens sinuosas e meandrizantes (Esquema 4). Numa pequena escala, irão 
albergar libelinhas territoriais, 
enquanto que numa escala 
maior permitem que se formem 
mais territórios para patos, 
separados entre si por margens 
recortadas e plantadas. Também 
importante é a criação de 
pequenas ilhas com ligeira 
inclinação e que oferecem 
proteção de predadores a aves 
que nidifiquem no solo (Gilbert, 
1998). 

 
Design de caniçais 
Segundo SORP (a), "aquando do design do tamanho e forma de um caniçal devem-se considerar 

questões relacionadas com a sua gestão a longo prazo e restrições físicas do local". Este habitat é 
prioritário, uma vez que mesmo uma zona de poucos metros ou pequenos apontamentos ao longo de 
uma área revelar-se-ão benéficos para a vida selvagem, significando então que não existe uma área 
mínima. Contudo, está também provado que "certas espécies requerem áreas mínimas de 25 ha" (SORP, 
a: 2), o que deverá ser levado em conta quando se pretende a conservação dessas mesmas espécies. 
No entanto, "os caniçais são apenas parte do habitat" (Baines, 1998: 220). Zonas de superfície livre de 
água por entre os caniçais são também parte integrante deste e tornam-se até necessários para questões 
de manutenção. "Caniçais próximos de superfícies livres de água são mais vigorosos e suportam mais 

vida selvagem, e a criação de franjas entre 50-100m à volta de valas, lagos e lagoas podem trazer 

enormes benefícios. Quanto mais naturalizado for o caniçal, menor será a manutenção do habitat e os 

custos relacionados" (SORP, a: 2).   
Os caniçais geralmente colonizam naturalmente as margens de lagos e lagoas ou ZH estabelecidas ao 
longo de uma grande área (Baines, 1998). 
Requisitos básicos para o estabelecimento de caniçais, segundo Baines (1998) e SORP (a): 

Esquema 4: Vantagens ecológicas associadas à criação de margens pouco profundas e  
meandrizantes 
Fonte: Gilbert, 1998: 218 
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Esquema 5: Corte transversal de um charco 
Fonte: http://www.sussexwildlifetrust.org.uk/wildlife/page00001.htm 

• abastecimento de água fiável e controlável, que garanta uma profundidade mínima de 0.3m 
durante o Verão; 

• existência de zonas pouco profundas; 

• disponibilidade de exemplares de caniços; 

• acesso para manutenção futura. 
Os caniçais são habitats prioritários de conservação, pelo fato de certas espécies de avifauna 
dependerem deles para se refugiarem. Para além disso, são extremamente benéficos quando se 
pretende aumentar a qualidade da água, uma vez que as suas características permitem filtragem do solo 
proveniente dos terrenos agrícolas (SORP, a), geralmente rica em metais pesados e poluentes. 

 
Design de charcos 
"É importante que o charco tenha boa exposição solar, não devendo ser construído em locais onde fique 

permanentemente ensombrado, podendo no entanto, ter algumas zonas com sombra" 
(www.charcoscomvida.org). Também se deverão fornecer abrigos, elaborados a partir de maciços 
arbustivos ou através da acumulação de toras de madeira ou material rochoso, localizados na envolvente 
(www.sussexwildlifetrust.org.uk). 
Uma vez que charcos eutrofizados não suportam tanta biodiversidade como charcos saudáveis é 
conveniente evitar-se que o seu abastecimento seja feito por linhas de água, uma vez que estas 
transportam sedimentos que o preencherão e reduzirão o seu tempo de vida (www.charcoscomvida.org). 
Segundo a Sussex Wildlife Trust, um charco ideal para a biodiversidade deverá integrar: 

• área mínima de 4 a 5m2; 

• profundidade mínima de 0.8m de modo a que, pelo menos parte do charco não congele durante 
o Inverno; 

• existência de zona pantanosa, facilitando acessibilidade a pássaros e outros animais; 

• variações de profundidade. 
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Figura 1: Localização da área de intervenção no contexto regional 
Fonte: Lomma Kommun, 2010, a: 4 . 

Localização da área de intervenção 

CAPITULO IV - CASO DE ESTUDO: ÖSTRA DAMMEN - 
ANÁLISE E SÍNTESE 

4.1 - Contextualização e objetivos 
A proposta, ao nível do estudo prévio, que seguidamente será apresentada, desenvolve-se na Reserva 
Natural Östra Dammen , localizada em Lomma, Suécia. Com 25 ha de área é atualmente um importante 
habitat para aves, bem como local para atividades recreativas, principalmente a pesca. É constituída por 
uma rede de elementos de água e, ao nível da vegetação, diferentes tipologias de mata e clareiras 
apresentando diferentes características. 
A proposta consiste na recuperação de uma área com já elevado valor ecológico, aliando promoção da 
biodiversidade com atividades de recreio, esperando-se com isto medidas de intervenção que sejam 
favoráveis para a vida animal, bem como a criação de uma área atrativa para a comunidade. 
A proposta assenta nos seguintes objetivos principais (Quadro 2): 

Gerais Específicos 

- Conciliar atividades recreativas e vida selvagem; 

- Permitir a proximidade entre os utilizadores do espaço 
e a Natureza 

- Combater a perda da biodiversidade dentro do 
contexto urbano; 

- Aumentar a variação de habitats; 

- Recuperar habitats perdidos ou em risco; 

- Dinamização dos recursos existentes. 

- Preservar e melhorar o valor ornitológico da área , 
através da criação e manutenção de zonas húmidas e 
cortinas arbustivas (de notar que estes habitats são 
favoráveis também a outras espécies relacionadas com 
o ecossistema em questão) 

- Desenvolver e melhorar a principal área de prado 
existente, dado o valor histórico associado, criando 
também condições favoráveis a espécies dependentes 
de prados floridos; 

- Filtragem e equalização do fluxo da água que se dirige 
para Höje a. 

 

4.2 - Análise 
4.2.1 - Enquadramento geográfico 
 
- País: Suécia 
- Região geográfica nacional: 6. Área plana 
do Sudoeste de Skåne 
- Região: Skåne County 
- Munícipio: Lomma 
- Tipo: Reserva natural 
- Nome: Östra Dammen 
- Área: 25ha 

Quadro 2 : Definição dos objetivos da proposta 
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A AI - Östra Dammen - encontra-se localizada no limite Norte da área urbana do município de Lomma, 
distrito de Skåne, na região sudoeste da Suécia. A sua localização geográfica assume uma posição 
central, com as cidades de Mälmo, a Sudoeste, Lund a Nordeste e Copenhaga a Oeste, e possibilidade 
de comunicação a nível regional, nacional e internacional, oferecidas pela rede viária, linha de caminho-
de-ferro, ciclovias e pela proximidade com o aeroporto de Mälmo e Kastrup (Copenhaga). 
No anexo B1 são apresentadas imagens que mostram o enquadramento geográfico. 

 

4.2.2 - Caráter da paisagem envolvente 
A região sudoeste de Skåne caracteriza-se por uma forte atividade agrícola, uma vez que os seus solos 
são altamente produtivos, sendo o principal ponto de exploração agrícola nacional. Adicionalmente, a 
proximidade marítima, clima mais ameno comparado com o verificado no resto do país e a facilidade de 
comunicação com a Europa fazem com que seja altamente desejada para nela habitar. 
É também um ambiente urbano e industrializado, onde os espaços verdes existentes são relativamente 
escassos e, por isso, altamente valiosos não só pelos seus benefícios públicos como também ecológicos.  
 

4.2.3 - Breve referência histórica 
A área hoje denominada Östra Dammen foi, no passado, usada para extração de argila. Por volta dos 
anos 50 a fábrica aí existente foi encerrada, o terreno deixado ao abandono e as deformações no terreno 
deixadas pelas escavações cobertas com cascalho e posteriormente inundadas com água vinda dos 
lençóis freáticos (Lomma Kommun, a). Em 1982 descobriu-se que esta área havia-se tornado num 
importante habitat para aves e espécies raras de insetos e foi denominada Reserva Natural. Desde então 
é um espaço importante para a vida vegetal e animal, bem como para a comunidade (Lomma Kommun, 
2008, a). O último acontecimento importante foi a adição da lagoa de retenção, a norte de Östra 
Dammen, como medida de compensação ecológica e com o objetivo técnico de retenção de água. 
 

4.2.4 - Clima 
A região de Skåne apresenta um clima fortemente influenciado pela sua proximidade marítima, sem 
variações climatéricas diárias ou sazonais elevadas. No geral, as suas temperaturas variam entre -0.5/-
1ºC no Inverno e 16.5/17.0ºC no Verão, com uma média anual de 7.5/8ºC  
A precipitação varia entre 463mm, valor mínimo, e 960mm, valor máximo. A média anual é de 661mm. 

Fonte: www.sgu.se 
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4.2.5 - Geologia e características do solo 
O município encontra-se localizado numa região formada por camadas de rochas sedimentares recentes, 
encontrando-se principalmente calcário no topo e areia e silte nas camadas inferiores. 
O solo da AI é maioritariamente formado por argila glaciar, existindo também um pequeno apontamento 
de areia pós-glaciar a noroeste. Estes solos foram depositados durante e após, respetivamente, a última 
era glaciar. De notar que solos pós-glaciares são geralmente de textura mais fina do que os solos que 
sobrepõe - glaciares - e apresentam valor ecológico, comercial e para fins agrícolas e recreativos. 

Fonte: www.sgu.se 

No anexo B2 e B3 são apresentados, respetivamente, os Mapas referentes à Geologia e Tipo de Solos 
da região em que se insere a AI. 
 

4.2.6 - Hidrologia 
No município existem dois rios principais - rio Lödde e Rio Höje a - que correm na direção este-oeste e 
desaguam na baia de Lomma. Fruto da atual paisagem agrícola, muitas das ZH foram drenadas e 
desaparecendo com o tempo. Isto significa que o transporte da água se dá maioritariamente através dos 
rios. Como consequência dá-se uma erosão mais intensificada do leito dos rios e aumento do transporte 
de nutrientes provenientes dos terrenos agrícolas  
Quanto á água subterrânea existente, está geralmente bem armazenada devido à rocha-mãe de origem 
calcária. Este tipo de rocha é bastante porosa e contém bastantes cavidades o que lhe permite 
armazenar reservas de água. 
O destino da água que circula em Östra Dammen é o rio Höje a e, consequentemente, a baia de Lomma. 

Fonte: Lomma Kommun, 2008, a 

No anexo B4 apresenta-se o Mapa referente à Água Subterrânea de Skåne. 

 

4.2.7 - Situação ecológica da região 
A perda de biodiversidade verificada em Skåne foi bastante acentuada durante os últimos 100 anos 
devido, principalmente, à drenagem das zonas húmidas, agricultura intensiva, fragmentação de habitats, 
uso de pesticidas e adição de espécies exóticas. Apesar dos esforços no sentido de reverter este 
processo, a perda de espécies e habitats continua a verificar-se. Dentre os habitats mais ameaçados 
encontram-se os prados e ZH. 
Os prados floríferos são extremamente apreciados e encontram-se intrínsecos na cultura folk sueca. No 
entanto, houve um declínio acentuado destes no município de Lomma e no resto do país, indo já longe o 
tempo em que estes tinham um papel fundamental na paisagem agrícola, encontrando-se agora 
pequenos resquícios de prados não mantidos. É de extrema importância, tanto a nível histórico como 
ecológico, manter e recuperar as pequenas parcelas que ainda sobrevivem. 
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Quanto a lagos e ZH, são relativamente escassos na região, à exceção da zona norte da área urbana de 
Lomma, onde é possível ainda encontrarem-se alguns exemplos, maioritariamente como resultado da 
extração de argila que no passado se dava na região. A AI é um dos exemplares mencionados. 
Recentemente têm vindo a ser projetados lagoas e ZH, principalmente próximas de áreas com 
exploração agrícola intensiva, com o objetivo de reduzir o transporte de azoto e fósforo para assim se 
minimizar efeitos de eutrofização dos rios e da Baia de Lomma.  

Fonte: Lomma Kommun, 2008, a 

4.2.8 - Situação existente 
A AI engloba uma reserva natural e uma zona, 
a Norte, que  foi posteriormente integrada com 
o objetivo de compensação ecológica. 
Apresenta uma envolvente próxima 
maioritariamente industrial, agrícola e 
residencial. Está circundada por eixos viários, 
sendo que a Oeste se encontra uma linha de 
caminhos-de-ferro usada para fins comerciais, 
a Sul e Este uma estrada nacional com índices 
elevados de circulação e, a Norte, uma via 
municipal. 
O limite Sul e Este é todo ele definido por uma zona industrial, no limite Norte encontram-se campos 
agrícolas e zonas residenciais e, a Oeste, uma área maioritariamente residencial aonde se destacam uma 
creche e uma igreja que oferecem um bom ponto de vista a partir da AI. 
A AI é caracterizada pelos dois grandes lagos que ocupam parte do espaço, uma vala de drenagem a céu 
aberto que recolhe recursos hídricos provenientes dos campos agrícolas adjacentes, e uma lagoa de 
retenção relativamente recente, com 5 anos. Pouco importante atualmente é uma pequena lagoa, 
localizada entre a lagoa Östra Dammen e o limite Oeste, mas que tem potencial para se tornar num 
habitat de referência. 
Ao nível da vegetação destacam-se os prados em crescimento semi-livre, mata ripícola arbóreo-arbustiva, 
mata densa, mata esparsa e uma zona a nordeste, ruderal, que até recentemente era usada pelo 
município como lugar para despejos de entulho. 
Os percursos principais distribuem-se nas redondezas da lagoa Östra Dammen e são formados a partir 
do corte do estrato herbáceo. Existem também caminhos secundários, fruto de pisoteio por parte dos 
visitantes, percorrendo as zonas acessíveis da AI. As entradas encontram-se bem localizadas e 
disponibilizam quadros informativos quanto à área da reserva e datas em que a pesca é permitida. As 
zonas de estadia principais estão localizadas na proximidade de Östra Dammen e disponibilizam mesas e 
cadeiras. Existem dois parques de estacionamento, localizados no limite Noroeste e Nordeste. O principal 

Figura 2: Ilustração da Reserva Östra Dammen 
Fonte: Lomma Kommun, 2010, b: 38 
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é o localizado a Noroeste, uma vez que a partir deste existe uma entrada para a AI. O outro parque 
referenciado não permite entrada direta sendo por isso necessário contornar a Reserva ao longo da via 
pública para a aceder. 
De notar que existe um terreno agrícola adjacente, a nordeste, onde a vala drenante a céu aberto tem 
inicio, cujo município tem interesse em adquirir. No entanto existe um conflito entre este e o proprietário, 
que se recusa a vendê-lo. Isto porque muitos dos terrenos agrícolas da área pertencem à mesma 
entidade privada que não tem qualquer interesse na criação de habitats na zona, uma vez que a 
produtividade das suas culturas é afetada pela fauna que frequenta a reserva. Este acredita que 
possuindo aquele terreno poderá criar barreiras que impeçam a deslocação de animais da reserva para 
as suas culturas. 
No anexo B5, B6, B7 e B8 é possível encontrar-se, respetivamente, o Mapa da Situação Existente, Mapa 
de Circulação e Acessibilidade, Lista de vegetação dominante e fotos da AI. 
 
Descrição das zonas identificadas no Mapa da Situação Existente 

• mata densa e mata ripícola - ambas dominadas por uma forte presença do estrato arbóreo e 
estrato arbustivo denso em crescimento livre. 

• mata esparsa - área dominada pela presença de conjuntos ou pontuações de arbustos e 
pequenas árvores, com predominância da espécie pilriteiro (Crategus monogina). 

• prado de sequeiro - área dominada pelo estrato herbáceo em crescimento semi-livre. 

• prado associado a lagoa de retenção - dominada pelo estrato herbáceo em crescimento semi-
livre e cuja qualidade estética é indissociável da proximidade ao elemento de água 

• zona ruderal - anteriormente usada para despejo de entulho e aonde domina vegetação no 
estado inicial da sucessão ecológica. 

 

4.2.9 - Situação ecológica da área de intervenção 
O valor ornitológico da área é bastante evidente bem como os esforços para que este seja mantido e 
melhorado. À vegetação que rodeia os lagos foi permitido um desenvolvimento maioritariamente livre, à 
exceção do prado de sequeiro e da mata esparsa que têm sido mantidos pelo município. As zonas de 
mata densa são de grande valor ornitológico uma vez que oferecem abrigo e lugares para nidificação. 
Na lagoa Östra Dammen, considerado o elemento com mais valor de conservação, é possível 
encontrarem-se espécies como o mergulhão-de-pescoço-ruivo (Podiceps grisegena), mergulhão-pequeno 

(Tachybaptus ruficollis), zarro-comum (Aythya ferina), tadorna (Tadorna tadorna), frango-de-água (Rallus 

aquaticus) e frango-de-água-comum (Gallinula sp.), que a usam para nidificação. A lagoa Östra Dammen 
pequena é essencialmente de natureza pantanosa e contém também uma vasta variedade de avifauna e, 
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no último levantamento efetuado, foram encontradas mais de 60 espécies de aves, das quais 20 
nidificavam nessa área. Apresenta também elevado valor de conservação. 
Apesar do interesse ornitológico existem oportunidades interessantes para outros grupos de organismos. 
No último inventário foram encontradas 127 espécies de plantas vasculares estabelecidas ao longo de 
diferentes estados da sucessão ecológica. Na periferia dos ambientes aquáticos existe uma cintura de 
arbustos e árvores altas, das quais se encontram algumas com condições para servirem de abrigo para a 
fauna de morcegos. De entre os arbustos, o pilriteiro (Crataegus monogina) destaca-se pelo facto de ser 
um recurso alimentar para vários insetos. Nas zonas de mata densa podem-se encontrar alguns 
exemplares de troncos de madeira morta e besouros dependentes deles. 

Fonte: Lomma Kommun, a 
 

4.2.10 - Topografia 
A Planta de Modelação Existente, encontrada no anexo B9, foi por mim elaborada através da 
interpretação de mapas diversos e visitas de campo. Para uma leitura mais facilitada considerou-se que a 
cota de máxima cheia encontra-se na cota 0 e que às curvas abaixo deste nível seriam dados valores 
negativos. Situação semelhante é a que se verifica com as curvas acima da cota de máxima cheia, às 
quais foram atribuídos valores positivos. 
 

4.2.11 - Descrição dos elementos de água 

Vala drenante 

Vala a céu aberto, profunda e linear, cuja água provém da drenagem dos terrenos agrícolas adjacentes. A 
zona este é relativamente estacionária enquanto que a oeste apresenta vegetação aquática estabelecida. 
Presentemente, a água é encaminhada para Östra Dammen e para a lagoa de retenção. 
 
Valor ecológico/social: 
Local de interesse para reprodução da garça-real (Ardea herodias) e outras espécies de aves piscívoras. 
 

Östra Dammen 

Lago principal, com 9ha de área, cuja água provém maioritariamente da vala drenante a nordeste, bem 
como de recursos subterrâneos. Existência de 3 zonas principais, parcialmente separadas, e cuja 
profundidade varia principalmente entre 2.5-3m. 
Caracteriza-se pela  água de aspeto lodento, com pouca visibilidade e deficiente ao nível de vegetação 
subaquática, exceto na zona húmida principal e nas margens com maior exposição solar. Estão 
apontados como causadores da má qualidade do lago a velocidade da água proveniente da vala drenante 
bem como a forma como as zonas de diferentes profundidades estão distribuídas. 
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Valor ecológico/social:  
Atualmente este lago tem um papel importante na limpeza e equalização do fluxo da água que se dirige 
para Höje a e, posteriormente, a baia de Lomma. 
As margens e zonas húmidas são importantes habitats para aves aquáticas e certos tipos de peixe. De 
destacar também a oportunidade oferecida pela pesca. 
 

Östra Dammen pequeno 

Lagoa de 3ha cuja água existente, com boa visibilidade, é proveniente do aumento do nível dos aquíferos 
subterrâneos. Não tem qualquer tipo de ligação com os elementos de água adjacentes, a não ser em 
situações extremas de cheia. Devido a isto, a quantidade de peixes aqui encontrada é menor que aquela 
encontrada em Östra Dammen. A profundidade é bastante variável, encontrando-se áreas de ZH já 
estabelecidas e ocupando 1,4ha. A água límpida com existência de vegetação aquática abundante indica 
que esta lagoa não tem problemas de excesso nutrientes 
 

Valor ecológico/social: 
Importante habitat para reprodução e paragem de aves.  
 

Lagoa de retenção 

Lago construído recentemente com o objetivo de reter água proveniente da vala drenante e da 
escorrência dos terrenos adjacentes.  
 

Valor ecológico/social: 
A característica mais marcante deste elemento é a margem temporariamente não submersa e aonde é 
comum visualizarem-se diversas espécies de aves. 
 

Lilla Dammen 

Pequena lagoa caraterizada por água relativamente limpa proveniente dos lençóis freáticos e inundação 
aquando do aumento do nível de água de Östra Dammen. Local de acumulação de matéria orgânica em 
vários estágios de decomposição, em parte devido à vegetação densa que a rodeia e que, 
consequentemente, também provoca ensombramento.  
 

Valor ecológico/social: 
Atualmente é um bom complemento no que toca a habitats aquáticos. Não apresenta peixes e está livre 
de vegetação a sul, o que permite entrada de radiação solar. 

Fonte: Lomma Kommun, 2008, b; visitas de campo 

 
No anexo B10 e B11 encontram-se, respetivamente, a Planta de elementos e circulação de água e a 
Planta de ZH e superfícies livres de água
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4.3 - Síntese 

  

Problemas Oportunidades Medidas de ação e manutenção propostas 

 GERAL 

 

 - conciliar espaços com valor para a vida 
selvagem e áreas de recreio 

- limpeza de infestantes com risco de dispersão; 
- implementação de postos de observação de aves; 
- melhoria da rede de circulação e gestão cuidada desta; 
- adaptação dos pontos de informação para a situação proposta com disponibilização de ilustrações relativas aos diferentes habitats e fauna e flora relevante. 

 ESPECÍFICA 

Va
la 

dr
en

an
te

 - elevados níveis de nutrientes e metais 
pesados 

- criação de habitats; 
- equalização do fluxo da água; 
- criação de condições para acumulação dos 
poluentes fruto da atividade agrícola 

- alteração da forma utilizando o terreno ruderal, a Norte, para criação de um elemento de água de maior dimensão; 
- estabelecimento de caniçais, com pequenos apontamentos de superfície livre de água, e outra vegetação aquática; 
- operação de limpeza de caniçais quando necessário. 

Ös
tra

 D
am

m
en

 - eutrofização 
- proximidade com o eixo viário localizado 
no limite sul da AI 

- manutenção do seu caráter de vasta superfície 
livre de água; 
- alteração ligeira das margens. 
 

- criação de ilhas com declive suave esperando a sua utilização por aves que nidificam no solo - aliado também ao caráter estético; 
- implementação de margens sinuosas e meandrizantes, de declive suave, com o intuito de aumentar o isolamento da avifauna; 
- alteração da margem localizada a Sul da área de intervenção, minimizando os efeitos da proximidade com o eixo viário; 
- aumento da quantidade de caniçais; 
- plantação de vegetação subaquática; 
- melhoria da qualidade da água - filtragem antes que esta atinga o lago; 
- operação de limpeza de caniçais, quando necessário. 

Ös
tra

 
Da

m
m

en
 

pe
qu

en
o   - mantida no sistema de gestão em vigor; 

- a longo prazo, operações de limpeza poderão ser necessárias quando o lago apresentar sintomas de excesso de nutrientes. 

Li
lla

 
Da

m
m

en
 - elevada concentração de matéria 

orgânica e consequente carência de 
oxigénio 

- criação de um charco que reúna condições para 
anfíbios e fauna dependente de águas pouco 
profundas 

- limpeza da matéria orgânica; 
- criação de zonas pouco profundas e acumulação de material rochoso; 
- remoção de caniços espontâneos; 
- gestão do crescimento do estrato arbóreo-arbustivo na sua periferia, evitando acumulação excessiva de matéria orgânica. 

La
go

a 
de

 
re

te
nç

ão
 - elevados níveis de nutrientes e metais 

pesados 
- equalização do fluxo da água 
- melhoria da sua qualidade estética 

- enquadramento com a proposta de alteração da vala drenante, sem que haja alteração da margem temporariamente não submersa; 
- estabelecimento de caniçais e outra vegetação aquática; 
- operações de limpeza de caniçais quando necessário. 

Pr
ad

o 
de

 
se

qu
eir

o - carência de barreira visual, a sul e 
sudeste 

- criação de condições para espécies 
dependentes de pólen - insetos 
- melhoria da sua qualidade estética 

- criação de cortina arbustiva; 
- criação de caminhos através do corte do estrato herbáceo, com possibilidade de alteração conforme a necessidades; 
- ações de corte no Verão, após libertação da semente; 
- implementação de prado florífero com valor cultural e histórico para a cultura sueca, aliado à disponibilização de recursos alimentares para insetos 

Ma
ta

 
de

ns
a   - manutenção de algumas áreas de mata densa inacessíveis para benefício da vida selvagem; 

- manutenção das árvores mortas no local. 

Ma
ta

 
es

pa
rs

a 

  - manutenção do seu caráter 
- remoção de árvores quando estas interferem com o caráter da área; 
- corte do estrato herbáceo 1 vez por ano, após floração. 

Pr
ad

o 
as

so
cia

do
 à 

lag
oa

 d
e 

re
te

nç
ão

 

- carência de barreira visual, a Norte; 
-  

 - manutenção do seu caráter 
- criação de cortina arbustiva; 
- implementação de caminhos na periferia do corpo de água; 
- ações de corte 1 vez por ano, no Verão, após libertação da semente. 
 

Ma
ta

 ri
pí

co
la 

  - manutenção do seu caráter 
- implementação desta tipologia de vegetação em apontamentos localizados na envolvente do novo elemento de água proposto; 
- criação de pequenas clareiras ao longo da rede de caminhos para criação de pontos de vista e entrada da luz solar 
- operações de limpeza nos locais de acessibilidade aos pontos de pesca através de corte regular do estrato herbáceo. Operações de manutenção do estrato arbóreo-arbustivo nestas 
zonas, permitido que os ramos as ocupem apenas parcialmente. 

Quadro 3 : Síntese 
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CAPITULO V - CASO DE ESTUDO - ÖSTRA DAMMEN: 
PROPOSTA 
A proposta desenvolvida teve como ponto de partida os objetivos já apresentados e as medidas de ação 
e manutenção propostas que se encontram no quadro síntese (Quadro 3), e segundo o pressuposto de 
que as alterações sugeridas fossem elaboradas tendo em consideração o carácter do lugar e da 
paisagem envolvente, dos seus habitats, dinâmicas e necessidades. Pretende-se que os elementos 
propostos sejam uma mais-valia para o ecossistema, no sentido de contribuir para a vida selvagem já 
existente bem como atrair outras espécies com carências a nível de recursos. 
 

5.1 - Estratégia de intervenção 
Focada em 3 palavras-chave: manter, criar e recuperar. 
Pretende-se manter áreas já estabelecidas e intervir apenas quando operações de gestão são 
necessárias para a manutenção do seu carácter e valor. A criação , ao nível dos habitats, surge com o 
intuito de minimizar os impactos da ação humana no ecossistema e, quando destinada ao recreio, com o 
objetivo de o potenciar e melhorar. Ações de recuperação são propostas quando se identificam 
problemas ou carências em áreas estabelecidas, e se reconhecem medidas que se podem aplicar no 
sentido de valorizar a AI. 
As estratégias de manutenção focam-se nos habitats bem estabelecidos, como o caso das lagoas Östra 
Dammen e Östra Dammen pequena e certas manchas de mata, onde não se pretende alterar o caráter 
existente. Outro habitat que se pretende manter é a margem temporariamente não submersa da lagoa de 
retenção, uma vez que é a única que apresenta um declive muito suave e um espaço sublime para o 
encontro de avifauna. 
As estratégias de criação estão bastante concentradas nas ZH, acima de tudo ao nível de manipulação e 
alteração de margens. Estas alterações foram definidas como criações, uma vez que estão 
fundamentadas com base na adição de habitats. Encontram-se apontadas nas medidas de ação e 
manutenção propostas no quadro síntese (quadro 3). A intervenção mais significativa referente às ZH foi, 
sem dúvida, a alteração dos limites da vala drenante e sua extensão até à lagoa de retenção, tendo como 
resultado final uma lagoa de maiores dimensões. Outra adição significativa são as ilhas na lagoa Östra 
Dammen, não se pretendendo que sejam demasiado evasivas, permitindo assim a manutenção do 
caráter de grande extensão de superfície de água livre. Ao nível das matas, as áreas cuja proposta se 
focam na criação, devem-se principalmente à carência de barreiras visuais, proteção contra o vento e 
enquadramento da AI e/ou dos elementos de água. No caso dos pequenos apontamentos localizados na 
periferia do lago proposto, pretende-se proporcionar aos utilizadores diferentes formas de vivenciar o 
espaço, criando pontos de vistas e diferentes situação de clausura. 
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Ao nível da recuperação aponta-se a pequena lagoa Lilla Dammen, que reúne condições para a 
implementação de um charco sem alterações dos limites da sua margem, partes de matas e o prado de 
sequeiro localizado a sudeste (este prado é objeto de recuperação uma vez que já é um prado 
atualmente e também pelo fato de ser um habitat em declínio na região). Duas áreas de mata, localizadas 
no limite Norte e Sul, surgem por questões de enquadramento mas uma vez que já apresentam 
apontamentos de estratos arbóreo-arbustivos, foi-lhes também atribuída a estratégia de recuperação. Ao 
pequeno apontamento de mata inserido entre as lagoas Östra Dammen pequeno e a proposta, o objetivo 
passa por permitir a circulação através da imposição de um caminho, o que altera parte da sua 
característica de inacessibilidade. 
Quanto aos fluxos pretende-se ir de encontro com os que foram identificados no mapa de circulação e 
acessibilidade (Anexo B6), mantendo a grande maioria do principal existente e adicionando aquele que já 
se faz por parte dos utilizadores do espaço mas que não se encontra implementado. 
De igual importância, e que não pode deixar de ser referido, é a questão recreativa, sempre presente na 
elaboração da proposta e que moldou a identificação e traçado das estratégias. Pretende-se aumentar a 
proximidade dos utilizadores com a vida selvagem, através da rede de caminhos e outros elementos que 
posteriormente serão explicados. 
 
O anexo C1 apresenta o Mapa Estratégico. 
 

5.2 - Zonamento 
O espaço encontra-se dividido em áreas com características distintas, sendo elas: elementos de água, 
mata desenvolvida segundo diferentes tipologias - mata ripícola, mata esparsa e mata densa -, orla 
arbóreo-arbustiva e prados floríferos com diferentes composições florísticas..  
Pretendeu-se manter as tipologias de vegetação já existentes e expandir a mancha referente à mata 
densa e mata ripícola. A mata ripícola é já bastante expressiva na periferia das lagoas existentes e 
propõe-se ligeiras alterações dos seus contornos, por questões de enquadramento, e extensão até à 
lagoa proposta formando-se assim um contínuo vegetal.  
A adição da tipologia orla arbóreo-arbustiva surge principalmente com o objetivo de harmonizar a 
transição entre áreas dominadas pelo estrato herbáceo e áreas dominadas pelo estrato arbóreo, aliado 
ao fato de ajudar na promoção da biodiversidade.  
Identificam-se duas áreas principais formadas por prado florífero e houve a necessidade de se fazer uma 
distinção entre elas pelo fato de apresentarem características distintas. O que se encontra localizado 
próximo do limite Norte da AI e identificado como prado florífero 2, deverá manter as características das 
áreas identificada como "prado associado a lagoa de retenção" e "zona ruderal", identificadas no mapa de 
análise da Situação Existente (Anexo B5). O prado florífero 1, como já anteriormente referido, pretende 
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recriar o prado histórico da cultura folk sueca, devendo para isso ser formado por determinadas espécies 
de flores que os caraterizam, e que posteriormente serão identificadas. Estes dois prados floríferos 
também diferem ao nível da movimentação do espaço e leitura da envolvente. Enquanto que o que se 
define pelo número 1 é um ponto de passagem obrigatória para os utilizadores que se deslocam a partir 
da entrada localizada no limite sudeste, a que se define pelo número 2 é essencialmente cénica, visto 
que se desenvolve ao longo de uma margem. As pequenas áreas que se caraterizam por "prado 
regularmente cortado" surgem dada a necessidade de se criarem pequenas clareiras bem definidas ao 
longo da mata ripícola, para criação de pontos de vista ou simplesmente de modo a permitirem entradas 
de luz, tornando o ato de passear numa atividade mais agradável. 
A combinação do traçado das zonas identificadas pretende provocar diferentes sensações ao utilizador, 
através da alternância entre situação de clausura e situações em que é permitido atingir com o olhar 
áreas mais amplas. 
A tipologia Mata esparsa deverá ser mantida segundo o sistema de gestão em vigor, mantendo assim o 
carater existente. 
 

5.3 - Descrição das intervenções propostas para as zonas húmidas 
As intervenções propostas basearam-se nos elementos e princípios de design descritos no capítulo 3.3 
do presente relatório. Cada elemento de água foi intervencionado de forma distinta, seguidamente 
descrita: 
 

Östra Dammen 
As principais intervenções localizam-se na sua margem. Próximo do limite sul, propõe-se uma ligeira 
alteração do seu traçado, de modo a permitir um maior distanciamento entre o elemento de água e o eixo 
viário, uma vez que atualmente esta separação é bastante deficiente. Pretende-se privilegiar a atividade 
de recreio nesta área, propondo-se para isso a implementação de uma ponte de madeira, integrada na 
rede de caminhos, e enquadrada com áreas de caniçais e nenúfares. 
Foi também proposta a alteração da sua margem localizada a Norte, com o intuito de melhorar o habitat. 
Propõe-se a implementação de margens sinuosas e meandrizantes, de declive suave e com áreas de 
caniçais, aumentando assim o isolamento da avifauna. Imediatamente após a cota de máxima cheia 
deverá existir uma área formada por estrato herbáceo regularmente cortado, fornecendo assim áreas de 
estadia para as espécies de aves que irão usufruir desse habitat. A mata ripícola da periferia deverá ser 
de caráter inacessível para os utilizadores, de modo a não se criarem distúrbios.  
Operações de limpeza dos caniçais deverão ser efetuadas sempre que a sua proliferação possa alterar 
os limites das áreas destinadas ao seu crescimento. 
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As ilhas deverão apresentar declive suave e formadas por estrato herbáceo em crescimento semi-livre, 
cortado 1 vez por ano. 
 

Lagoa resultante da extensão da lagoa de retenção até à vala drenante 
Esta lagoa encontra-se dividida em 3 áreas com características e funções distintas. Tendo como ponto de 
referência o local de entrada de água, no limite este da AI, a primeira zona carateriza-se essencialmente 
pela predominância de margens extensas pouco profundas (e que permitam uma profundidade mínima 
de 0.30m no Verão); a segunda pela implementação de um prado húmido e, por último, a terceira, que 
pretende manter o caráter da lagoa de retenção existente. O prado húmido deverá ter altura de água 
máxima de 0.10m e declive suave, que permita escorrência de água. A margem que faz ligação com a 
zona 3 deverá ser estabilizada utilizando para isso técnicas de bioengenharia. As duas primeiras zonas 
foram propostas esperando-se assim filtragem da água e retenção de nutrientes. Obviamente que estas 
medidas são também altamente benéficas para promoção da biodiversidade, até porque o habitat prado 
húmido encontra-se em falta na AI, e em declínio na região. São propostas ligeiras alterações da 
margens da lagoa de retenção existente, no sentido de enquadrar harmoniosamente esta com os demais 
elementos que constituem o corpo de água. Tal como proposto para a lagoa Östra Dammen, a questão 
do recreio é fortalecida com a implementação de uma ponte de madeira na zona onde prevalecem os 
caniçais. 
Operações de limpeza dos caniçais deverão ser efetuadas sempre que necessário. 
 
No anexo C4 encontram-se Cortes ilustrativos da lagos proposta 
 

Charco 
O charco resulta da recuperação da lagoa Lilla Dammen, através da acumulação de substrato para 
criação de margens pouco profundas, com alturas varáveis entre 0.10 e 0.20m, atingindo os 0.30m em 
certas zonas, e declives suaves. Deverá ser acumulado material rochoso e estabelecidas composições 
florísticas adaptadas a estes habitats. O estrato arbóreo-arbustivo na sua periferia deverá ser gerido no 
sentido de evitar ensombramento elevado e acumulação excessiva de matéria orgânica no charco. No 
entanto, deverão ser mantidos maciços arbustivos para fornecimento de abrigos. A pequena clareira 
localizada na sua envolvente, formada por prado regularmente cortado, pretende fornecer um ponto de 
vista ao utilizador, bem como permitir a sua aproximação deste habitat. 
 

5.4 - Vegetação proposta 

Estrato arbóreo-arbustivo 
Para as tipologias mata densa e mata ripícola, a composição arbórea-arbustiva e esquema de plantação 
proposto deverá ser semelhante à existente, seguindo a sucessão ecológica natural e mantidas no 
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sistema de gestão em vigor. A plantação dos novos elementos deverá ser devidamente integrada com os 
existentes e poderá ser necessário intervir no espaço após crescimento do estrato proposto, no sentido 
de minimizar algum tipo de conflito. Ações de poda do estrato arbóreo-arbustivo deverão ser efetuadas 
apenas quando seja posta em risco a vida dos utilizadores, existam ramos secos ou doentes ou impeçam 
a livre circulação pelos caminhos. Eventualmente poderá ser necessário monda de infestantes exóticas. 
No caso da mata densa privilegiam-se as espécies Betula sp (Betula), Populus alba (Choupo-branco) e 

Prunus avium (Cerejeira) para o estrato arbórea e as espécies Crataegus monogina (Pilriteiro), Prunus 

spinosa (Abrunheiro-bravo) e Sambucus nigra (Sabugueiro) para o estrato arbustivo. Para a mata ripícola 
privilegiam-se as espécies Alnus glutinosa (Amieiro), Betula sp (Betula)., Prunus padus (Azereiro-dos-
danados), Salix alba (Salgueiro-branco) e Ulmus glabra (Ulmeiro) no estrato arbóreo e as espécies 
Cornus sanguinea (Sanguinho), Hippophae rhamnoides (Espinheiro-marítimo), e Lonicera xylosteum 

(Madressilva) no estrato arbustivo.  
Para a orla arbórea-arbustiva pretende-se o uso maioritário de espécies já estabelecidas na AI. As 
espécies que deverão integrar a plantação são a Betula sp. (Betula), Corylus avelana (Aveleira), 
Crataegus monogina (Pilriteiro), Prunus padus (Azereiro-dos-danados), Prunus spinosa (Azrunheiro-
bravo), Sambucus nigra (Sabugueiro), em crescimento semi-livre. A plantação deverá ser feita em fileiras 
(Esquema 6). Ao fim de 10 anos deverá ser feita uma intervenção para remoção dos exemplares que 
estejam em conflito. Ações de poda deverão ser realizadas na existência de ramos secos ou doentes, 
impedimento de circulação no caminhos e eventualmente monda de infestantes exóticas. 
Os exemplares arbóreos e arbustivos que entrem em conflito com os caminhos e clareiras propostas 
deverão ser abatidos. 
Conflitos entre estratos 
existentes e estratos 
propostos são 
resolvidos quando estes 
últimos crescerem, 
através de intervenção 
no espaço. 

 
Estrato herbáceo 
O estrato herbáceo nas zonas propostas de mata ripícola deverá desenvolver-se espontaneamente, de 
acordo com a sucessão ecológica e mantido no sistema de gestão em vigor. O mesmo se aplica para o 
estrato herbáceo da mata densa proposta, à exceção de determinadas áreas, devidamente referenciadas 
no "plano de plantação e sementeiras do estrato herbáceo" (anexo C3). A razão desta sementeira é 
maioritariamente estética, pelo fato das zonas identificadas se encontrarem nas entradas da AI. Pretende-

Esquema 6: Pormenor de plantação do estrato arbóreo-arbustivo proposto para a orla arbóreo-arbustiva 
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se que esta vegetação prolifere enquanto o estrato arbóreo-arbustivo permita entrada de luz solar. A sua 
manutenção deverá ser aquela que já se encontra em vigor para a tipologia mata densa.  
O estrato herbáceo da orla arbórea-arbustiva desenvolve-se em crescimento livre, devendo no entanto 
realizar-se uma sementeira inicial composta por Poa nemoralis, Poa supina e Trifolium medium. 
A sementeira do estrato herbáceo do "prado florífero 1" e "prado húmido" é estabelecida segundo o 
mesmo método, que consiste no espalhamento do produto de corte do estrato herbáceo de prados 
estabelecidos, com características semelhantes às que se pretendem implementar e provenientes de 
fontes fiáveis. O corte do prado original deverá ocorrer após floração, e segundo as práticas de corte 
tradicionais do local (inicio de Julho), tendo em consideração que é necessário o corte do dobro da área 
que se pretende semear. O corte do prado original e espalhamento do produto de corte na AI deverá 
ocorrer no mesmo dia. Deverá ser espalhada uma camada uniforme ao longo da área definida e, caso 
esteja vento, é necessário recorrer à sua cobertura. Esta camada poderá secar no local mas terá que ser 
removida, posteriormente (Hammer, 1987). O produto de corte do "prado florífero 1" e "prado húmido" 
deverá ser proveniente de locais que tem características semelhantes às da AI, no que toca a questões 
de clima, microclima e tipo de solo (Farinha-Marques, 2011). Exemplos de espécies que se esperam ver 
estabelecidas são no prado florífero 1 são: Agrostis canina, Anemone ranunculoides, Anthoxanthum 

odoratum (Feno-de-cheiro), Centaurea jacea, Festuca ovina, Papaver roheas (Papoila), Plantago 

lanceolata (Corrijó), Primula veris (Primavera), Viola hirta, entre outras (Hammer, 1987). No caso do 
prado húmido esperam-se estabelecidos exemplares de: Achilea ptarmica, Angelica sylvestris L (Angélica 
silvestre)., Epilobium palustre, Geranium palustris, Mentha arvensis, Poa trivialis (Poa comum), Stellaria 

media (Morugem), Viola palustris, (Flora da Reserva Kungsmarken). As duas tipologias anteriormente 
descritas, bem como a definida como "prado florífero 2" desenvolvem-se em crescimento semi-livre e 
operações de corte deverão ser efetuadas uma vez por ano após a floração, no inicio do mês de julho. No 
caso do "prado húmido", poderá ser necessário um corte adicional no inicio do Outono. As espécies que 
integram o "prado regularmente cortado" são as que se desenvolvem segundo a sucessão ecológica 
natural. O estrato herbáceo das pequenas ilhas propostas para o lago Östra Dammen desenvolve-se em 
crescimento semi-livre, sendo ele composto por Carex elata, Poa trivialis (Poa comum) e Primula veris 

(Primavera). O seu corte deverá ser realizado uma vez por ano, após floração. 
A área definida como caniçal é dominada pela espécie Phragmites australis (Caniço), distribuído de forma 
aleatória e esperando-se a sua colonização ao longo dos espaços definidos para tal. Deverá integrar 
Carex elata, Iris pseudacorus (Íris amarela) e Juncus effusus (Junco) na sua margem para atribuição de 
maior qualidade estética e que deverão proliferar espontaneamente Quando for necessário, operações de 
remoção de caniços deverão ser efetuadas, no sentido de não haver modificação do traçado da área 
destinada à sua proliferação. 
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Prevê-se colonização natural das espécies Elodea canadensis (Espiga-de-água), Lemna trisulca, 
Sparganium erectum e Thypha latifolia (Thypha). Deverá ser permitida a sua proliferação, à exceção da 
Typha latufofia (tábua) que deverá ser mantida quando presente em pequenos apontamentos. 
 
No anexo C3 encontra-se disponível o Plano de plantação e sementeiras do estrato herbáceo 

5.5 - Entradas, caminhos e principais eixos de mobilidade 
As entradas e parques de estacionamento foram mantidos, bem como parte dos caminhos existentes, 
havendo apenas ligeiras alterações do seu traçado. 
Como anteriormente referido, os caminhos propostos baseiam-se nos fluxos identificados na carta de 
análise de circulação e acessibilidades. Pretende-se que fluam pela Reserva, alternando por entre as 
matas e clareiras, proporcionando assim diferentes sensações e formas de explorar o espaço. 
Os caminhos deverão ser mantidos segundo o sistema de gestão em vigor, através do corte regular do 
estrato herbáceo, e estabilizado com inertes característicos da região. 
 

5.6 - Recreio: pontos de pesca, áreas de estadia e postos de observação de aves 
Pelo facto de ter sido proposta a alteração, em locais específicos, da margem da lagoa Östra Dammen, 
houve a necessidade de se relocalizarem alguns pontos de pesca. 
Quanto às áreas de estadia, pretendeu-se manter as já existentes e ainda criarem-se novas condições 
para esse fim, através da proposta de plataformas de madeira localizadas ao longo das margens das 3 
lagoas da AI, e que deverão estar corretamente integradas na rede de caminhos. 
Foram propostos 2 abrigos destinados á observação de aves na periferia da lagoa Östra Dammen e da 
lagoa proposta, não só pelo seu carácter lúdico, como também pelas questões pedagógicas associadas. 
A estes deverão ser adicionados painéis ilustrativos do habitat e das espécies que o frequentam, e 
deverão estar devidamente enquadrados no lugar, camuflados pela vegetação arbustiva e subarbustiva.  
 
No anexo C4 encontram-se disponibilizadas as Características dos postos de observação de aves 
 

CAPITULO VI - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

O trabalho desenvolvido e apresentado neste relatório, acima de tudo permitiu-me consolidar a ideia de 
que o desenho de espaços promotores da biodiversidade é um processo complicado e difícil para o ser 
humano, na medida em que ele não está ainda perfeitamente consciente das dinâmicas naturais. 
Contudo, existem mecanismos, ferramentas e métodos que ele já domina e consegue manipular com 
confiança. 
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Na profissão de arquitetura paisagista e como intermediários entre os espaços verdes que visam a 
promoção da biodiversidade e as comunidades animais, o nosso papel é o de criar habitats que 
saibamos, à partida, que reúnem as condições necessárias para albergar vida selvagem. Citando Lyle 
(1985: 214), "geralmente, podemos apenas criar vida selvagem indiretamente, providenciando, 

melhorando - ou, negativamente, eliminando - as condições ambientais de que necessitam. Essas 

necessidades incluem comida, proteção, água e território". As necessidades de comida e proteção são, 
maioritariamente, disponibilizadas pelas comunidades vegetais, daí que seja através do seu controle que 
é possível também controlar as comunidades animais (LYLE, 1985). Dito isto, torna-se evidente que o 
design de habitats é inseparável do design e manutenção das comunidades vegetais e diversidade de 
animais não é possível sem diversidade de plantas. Os habitats implementados pela mão do homem 
deverão seguir o modelo daqueles que se encontram naturalmente no meio ambiente mas, uma vez que 
a Natureza é dinâmica e quando se pretende que a mesma área tenha também a função do recreio, estes 
deverão ser altamente mantidos. 
"A criação de habitats é, em certas áreas, considerado como um remédio universal para a mitigação dos 

efeitos adversos causados pelos impactos humanos no ambiente." (GILBERT, 1998: 1). Contudo, quando 
existem duas soluções perfeitamente possíveis, a de preservar um habitat já estabelecido ou criar um 
novo na mesma área, preservar o existente será sempre a melhor opção, no que toca a questões 
ecológicas. Os princípios que moldam a criação de um habitat são os mesmo, independentemente do 
local onde estes são estabelecidos (GILBERT, 1998) 
No caso das ZH, a manipulação de margens e criação de variações de altura e declives permite que se 
estabeleçam diferentes tipos de composições florísticas, o que inevitavelmente providencia território para 
diferentes espécies animais. E, obviamente, a envolvente deverá também ser tida em conta, uma vez que 
o habitat de uma ZH não termina no mesmo ponto que a cota de máxima cheia, estendendo-se até à 
mata. Daí que tanto o desenho do espaço como a sua gestão deverá considerar o sistema e não apenas 
um habitat específico. Importa também referir que os benefícios da conservação de ZH vão muito para 
além da promoção da biodiversidade, uma vez que todo sistema natural é bastante dependente das suas 
funções e serviços. 
A sensibilização da comunidade para a perceção das dinâmicas naturais é possível através da criação de 
espaços verdes como aquele que foi apresentado, que combinem a promoção da biodiversidade com as 
atividades de recreio. É inato no ser humano ter gosto pelo que é natural, mas também o é sentir-se 
seguro, daí que se desloque tão confortavelmente em espaços que recriem a Natureza mas que não se 
deixem dominar completamente por esta. Citando Lyle (1985: 213): "Geralmente a nossa atitude para 
com a vida selvagem é ambivalente. Valorizamos a sua presença e, numa escala maior, sabemos que 
precisamos deles como elementos vitais da biosfera. Intelectualmente, sabemos que é importante 
preservá-los. Contudo, quando eles estão demasiado próximos, geralmente sentimos nervosismo, medo, 
assim como agitação.". É a manutenção do espaço que permite que este não adquira um aspeto 
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descuidado, caótico e perigoso, quase como a selva, permitindo ao visitante abertura para a 
compreensão daquilo que o rodeia. Como disse Albert Einstein, "Olhe profundamente a natureza e em 
seguida vai perceber tudo melhor". 
Também uma conclusão, e para rematar, é a de que o desenho de espaços destinados à atração de vida 
selvagem deverá ter uma abordagem multidisciplinar, em que várias profissões dão o seu contributo e 
conhecimentos para assim tentar ao máximo que estes espaços venham a ter sucesso. 
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Anexos A - Revisão bibliográfica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A1 -  Esquema concetual para o uso sustentável de uma ZH 



Legenda: Esquema concetual para o uso sustentável de uma ZH

Fonte: Ramsar Convention on Wetlands, 2010. The Ramsar Convention Handbooks for the wise use of wetlands, 4th ed,. 

Handbook1 - Wise use of wetlands. [Disponível em: http://www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-01.pdf] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A2 - Esquema ilustrativo do ecossistema de uma zona húmida na califórnia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.fitzwerc.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A3 - Distribuição desejável da vegetação na periferia de um lago 



 

 

 

  

 

Fonte: http://www.krvfpd.org/WOW_Fall_06.htm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A4 - Exemplos de zonas húmidas  



 Os exemplos seguidamente apresentados são uma seleção dos vários casos que fui vendo, ao 

longo do processo de criação. Esta procura deveu-se à necessidade em perceber o funcionamento e 

qualidade estética que uma zona húmida bem conseguida deve apresentar. 

 Foi escolhido um caso português e vários casos suecos e do Reino Unido.  

 

EXEMPLOS PORTUGUESES 

PAISAGEM PROTEGIDA DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E S.PEDRO D'ARCOS 

 Caso português conhecido, localizado no Norte do País, mais precisamente em Ponte de Lima. Está 

Classificada como paisagem protegida, fazendo parte da Reserva Ecológica Nacional. De destacar pelos 

esforços no sentido de proteger a biodiversidade existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXEMPLOS SUECOS 

PERIFERIA DE MÄLMO 

 As imagens que se seguem fazem parte de alguns locais que visitei durante o estágio académico, 

sendo por isso fotos da minha autoria. Não consigo identificar o nome ou local exato mas, 

independentemente disso, representam as características das zonas húmidas, na proximidade da área de 

intervenção. 

Fonte: http://www.lagoas.cm-pontedelima.pt/ver.php?cod=0X 

Fonte: http://www.lagoas.cm-pontedelima.pt/ver.php? 
cod=1B 

Fonte:http://aventuradover.fotosblogue.com/image/1213 
348111-jpg/ 



 

  

 O próximo exemplo faz parte da Lista de Zonas Húmidas de Importância Internacional emitidos pela 

Convenção Ramsar. Está localizados em Skåne, a mesma província da área de intervenção.  

 

KLINGAVÄLSAN - KRANKESJÖN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.utflyktskane.se/?p=214 Fonte: http://www.mior.se/skane/blandat/?ssid=19&lang=se 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/ar22dp/3392742900/ 

http://www.utflyktskane.se/wp-content/uploads/2010/03/kranke1.jpg


EXEMPLOS NO REINO UNIDO 

Os três primeiros casos que se seguem são áreas a cargo da WWT - Wildfowl & Wetland Trust, uma das 

organizações de conservação de zonas húmidas mais respeitada a nível mundial. Tem a seu cargo 9 

Reservas Naturais, dos quais foram escolhidos 3 casos exemplificativos. O quarto exemplo é a Rutland 

Water Nature Reserve 

 

WWT LONDON WETLAND CENTRE 

WWT London Wetland Center é um bom exemplo de 

uma área adaptada quer para a vida selvagem quer para 

o recreio dos seus visitantes. É uma Reserva Natural, 

próxima do centro de Londres, que prima pela existência 

de diferentes tipos de habitats associados a zonas 

húmidas.  

 

 

WWT ARUNDEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte das imagens: https://www.wwt.org.uk 

 

Fonte das imagens: https://www.wwt.org.uk 

 



WWT LLANELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTLAND WATER 

Fonte das imagens: https://www.wwt.org.uk/ 

 

Fonte das imagens: http://www.rutlandwater.org.uk/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos B – Análise 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B1 - Localização da área de intervenção 



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

fonte: Google Earth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B2 - Mapa de Geologia de Skåne 



The map shows a generalized view of the bedrock distribution. Observations of r ock types and age relations are 
performed on outcrops. The composition of bedrock that is covered by u nconsolidated sediments is interpreted from 
observations on nearby outcrops, geophysical measurements and, where applicable,  from drill core analyses or diggings.

Areas too small to show on the map are represented as dots or line objects. Accuracy in the posi tion is normally better 
than 50 m for observations. For interpreted phenomena, e.g. rock type boundaries, th e accuracy may be much lower.

Additional information is stored in SGU’s database, e.g. detailed information  about mineralizations or the bedrock’s 
mineral content, chemical composition, petrophysical characteristics or natur al radioactive radiation, and can be ordered 
from SGU.

© Geological Survey of Sweden (SGU)

Head O�ce:
Box 670
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46 (0) 18 17 90 00
E-mail: kundservice@sgu.se
www.sgu.se 

Topographic background: GSD-Topographic Map 
© Lantmäteriet. MS2009/08799 

Grid in black shows coordinates in SWEREF 99 TM.
Grid in brown indicates latitude and longitude

in the reference system SWEREF 99.

0 1 2 3 4 5 km

Scale 1:50 000

The map shows a generalized view of the bedrock distribution. Observations of r ock types and age relations are 
performed on outcrops. The composition of bedrock that is covered by u nconsolidated sediments is interpreted from 
observations on nearby outcrops, geophysical measurements and, where applicable,  from drill core analyses or diggings.

Areas too small to show on the map are represented as dots or line objects. Accuracy in the posi tion is normally better 
than 50 m for observations. For interpreted phenomena, e.g. rock type boundaries, th e accuracy may be much lower.

Additional information is stored in SGU’s database, e.g. detailed information  about mineralizations or the bedrock’s 
mineral content, chemical composition, petrophysical characteristics or natur al radioactive radiation, and can be ordered 
from SGU.

© Geological Survey of Sweden (SGU)

Head O�ce:
Box 670
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46 (0) 18 17 90 00
E-mail: kundservice@sgu.se
www.sgu.se 

Topographic background: GSD-Topographic Map 
© Lantmäteriet. MS2009/08799 

Grid in black shows coordinates in SWEREF 99 TM.
Grid in brown indicates latitude and longitude

in the reference system SWEREF 99.

0 1 2 3 4 5 km

Scale 1:50 000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B3 - Mapa de Tipos de Solos de Skåne 



The map shows the surface and near surface distribution of di�erent soil types, i .e. unconsolidated deposits. The map 
data are designed to be presented in the scale 1:50 000, meaning that the smallest areas represented have a d iameter 
corresponding to 50 meters in nature. Spatial accuracy in the de�nition of the positio n is in general better than 50 
meters. Generalizations do occur. For example areas with several small close-lyin g outcrops, may be presented as one on 
the map, and deposits covering only small areas but being of great importance fo r the understanding of the geology,  e.g. 
eskers, may be exaggerated.

Additional data, e.g. information about subsurface soil distribution,  is stored in SGU’s databases and may be ordered 
from SGU, as may for example map descriptions.

© Geological Survey of Sweden (SGU)

Head O�ce:
Box 670
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46 (0) 18 17 90 00
E-mail: kundservice@sgu.se
www.sgu.se 

Topographic background: GSD-Topographic Map 
© Lantmäteriet. MS2009/08799 

Grid in black shows coordinates in SWEREF 99 TM.
Grid in brown indicates latitude and longitude

in the reference system SWEREF 99.

0 1 2 3 4 5 km

Scale 1:50 000

The map shows the surface and near surface distribution of di�erent soil types, i .e. unconsolidated deposits. The map 
data are designed to be presented in the scale 1:50 000, meaning that the smallest areas represented have a d iameter 
corresponding to 50 meters in nature. Spatial accuracy in the de�nition of the positio n is in general better than 50 
meters. Generalizations do occur. For example areas with several small close-lyin g outcrops, may be presented as one on 
the map, and deposits covering only small areas but being of great importance fo r the understanding of the geology,  e.g. 
eskers, may be exaggerated.

Additional data, e.g. information about subsurface soil distribution,  is stored in SGU’s databases and may be ordered 
from SGU, as may for example map descriptions.
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Anexo B4 - Mapa de Água Subterrânea de Skåne 



The groundwater map shows a generalized view of aquifers and their capacities. Watersheds  and groundwater �ow 
directions are also shown. The map is based on SGU’s Quaternary, and bedrock maps, da ta is completed with studies of 
archive material and previous investigations, measurements of groundwater levels, s pring inventories, drillings, 
installation of groundwater observation wells and water sampling. The map da ta is designed to be presented in the scale 
1:50 000. 

The information is stored in SGU’s database which, in addition, contains detaile d information that cannot be 
represented on the map, e.g. information about layer sequences, water analyses, and d ata on groundwater levels. 
Additional data can be ordered from SGU. 
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Anexo B5 - Mapa da Situação Existente 
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Anexo B6 - Mapa de Circulação e Acessibilidades 
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Anexo B7 - Lista de vegetação dominante 



Lista de vegetação dominante 

 

Prado de sequeiro 

Estrato arbóreo Estrato arbustivo Estrato herbáceo 

 
_____________ 

 
_____________ 

Aegopodium podagaria 
Bromus arvensis 
Dipsacus fullonum 
Dipsacus strigosus 
Equisetum arvense 
Epilobium angustifolium 
Festuca rubra 
Geum aleppicum 
Medicago lupulina 
Poa pratensis 
Tanacetum vulgare 
Urtica dioica 

Mata ripícola 

Estrato arbóreo Estrato arbustivo Estrato herbáceo 

Alnus glutinosa 
Betula sp. 
Fraxinus excelsior 
Populus alba 
Prunus padus 
Salix alba 
Salix viminalis 
Ulmus glabra 

Cornus sanguinea 
Crataegus monogina 
Hippophae rhamnoides 
Lonicera xylosteum 
Rosa sp. 
Rubus rubus 
Salix cinerea 
 

Carex vulpina 
Inula salicina 

Mata esparsa 

Estrato arbóreo / arbustivo Estrato herbáceo 

Cornus sanguinea 
Crataegus monogina 

Hippophae rhamnoides 
Malus sp. 

Lonicera xylosteum 
Pyrus sp. 

Prunus spinosa 

Achillea millefolium 
Anthriscus sylvestris 
Bryophyta sp. 
Carex vulpina 
Galium album 
Inula salicina 
Lupinus poluphyllus 
Poa sp. 
Tanacetum vulgare 
Trifolium sp. 
Tussilago farfara 



Mata densa 

Estrato arbóreo Estrato arbustivo Estrato herbáceo 

Alnus glutinosa 
Betula sp. 
Populus alba 
Prunus avium 
Salix sp. 

Crataegus monogina 
Prunus spinosa 
Rosa sp. 
Sambucus nigra 

Bryophyta sp. 
Lamium sp. 
Rubus rubus 
Veronica sp 

Zona ruderal e Prado associado a lagoa de retenção 

Estrato arbóreo Estrato arbustivo Estrato herbáceo 

 
_____________ 

 
_____________ 

Apera spica-venti 
Bryophyta sp. 
Dipsacus strigosus 
Hordeum jubatum 
Poa sp. 
Rumex sp. 
Tanacetum vulgare 
Trifolium sp. 
Tufissalo farfara 

 

 

Vegetação lacustre 

Östra Dammen Östra Dammen pequeno Vala drenante 

Hippuricus vulgaris 
Persicaria amphibia 
Phragmites australis 
Potamogeton crispus, ,  

Ceratophyllum submersum 
Cicuta virosa 
Equisetum fluviatile 
Lemna trisulca 
Persica amphibia 

Elodea canadensis 
Lemna trisulca 
Phragmites australis 
Sparganium erectum 
Typha latifolia 
Tussilago frafara 

 

 

 

 

 

Fontes: 

- Lomma Kommun, a. Förslag - Skötselplan Östra dammarnas naturreservat (Plano de gestão da Reserva 

Natural Östra Dammen) 

- visitas de campo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B8 - Fotos da área de intervenção 
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Anexo B9 - Planta de Modelação Existente 
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Anexo B10 - Planta de elementos e circulação de água 
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Anexo B11- Planta de zonas húmidas e superfícies de água livre 
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Anexos C – Proposta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C1 - Mapa estratégico 
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Anexo C2 - Plano Geral de Intervenção 
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Anexo C3 - Plano de plantação e sementeiras do estrato herbáceo 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C4 - Cortes Ilustrativos da lagoa proposta 



 

Cortes ilustrativos 

Escala dos cortes - 1:750 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C5 - Características dos pontos de observação de aves 



 

A melhor forma para identificar e observar vida selvagem é a partir de um local escondido e camuflado, e 

onde se possa ter uma visão clara e ampla da área definida como ponto de vista. Deverá também oferecer 

bancos, pequenas janelas e a informação de que os animais não deverão ser incomodados pela presença 

humana. Poderá também integrar painéis ilustrativos mostrando as diferentes características das espécies 

que poderão ser vistas no espaço. 

De modo a poder ser usado em qualquer altura do ano, mesmo no inverno, deverá ser construída uma 

pequena estrutura coberta, de cor neutra e forma simples, geralmente em madeira. Quando esta estrutura é 

colocada ao nível do solo  permite que qualquer faixa etária a possa aceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência bibliográfica: 

Bell, S., 2008. Design for outdoor recreation. Taylor & Francis 

 

Figura 1: Elementos para camuflagem de um posto de observação de aves 

Fonte: Bell, 2008: 168 

Figura2: Exemplo de estrutura destinada à observação 

de vida selvagem 

Fonte: Bell, 2008: 169 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos D - Informação complementar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D1 - Informação relativa ao trabalho realizado durante o estágio 



Comentário relativo ao trabalho realizado durante o estágio  

O estágio curricular, que decorreu de Fevereiro a Junho de 2012, foi uma experiência marcada por pontos 
bastante positivos e, obviamente, alguns negativos. No final, posso conclui-lo como uma experiência 
bastante enriquecedora. 
Teve como forte a iniciação ao processo do trabalho de investigação, bastante estimulado pela biblioteca rica 
que a universidade apresenta, as saídas de campo, e o contato com profissionais e alunos que me 
mostraram a arquitetura paisagista vista por um novo ângulo 
Quanto aos trabalhos por mim elaborados, destaco um pequeno relatório pedido pelo meu orientador 
profissional, com o objetivo de ajudar o trabalho da equipa de investigação, e o zonamento do Laboratório de 
Paisagem da SLU, com base nas minhas perceções. Explicando-me melhor, o relatório consistiu numa 
compilação de bibliografia lida com o objetivo de responder à pergunta "Quais os fatores que afetam a 
riqueza de espécies em parques urbanos?", incidindo-se sobre aves, abelhas e borboletas. Acima de tudo 
permitiu-me aprofundar o meu conhecimento, e aguçar ainda mais a curiosidade, relativo ao grande tema 
que é a biodiversidade urbana. O zonamento do Laboratório de Paisagem surgiu como necessidade em 
perceber se as intenções postas na sua construção, e que definem os diferentes espaços, efetivamente se 
verificam pelos visitantes. Foi-me pedido para visitar o espaço, esquecendo os diferentes compartimentos 
que o formam, e, com base na minha perceção, criar um zonamento e identificar elementos marcantes. Isto, 
claro, tendo sempre em mente conhecimentos de arquitetura paisagista, uma vez que este tipo de 
levantamentos já é realizado por grupos-alvo sem, no entanto, terem conhecimentos teóricos da área. Foi o 
trabalho que mais gostei de fazer pelo facto de me ter sido dada liberdade máxima para a sua apresentação 
e pelo feedback positivo que tive após a sua conclusão. Culminou na realização de um poster para 
apresentação numa conferência e na elaboração de um pequeno dossier e CD sumarizando toda a 
informação por mim recolhida. 
Quanto à proposta que tive que elaborar para apresentar neste relatório, foi um trabalho realizado em 
paralelo com o estágio. A área de intervenção foi-me dada a conhecer em contexto académico, bem como 
alguma da informação recolhida mas, no entanto, toda a parte prática a ele associado não fez parte do 
estágio curricular. Teve como pontos positivos o fato da área de intervenção estar localizada na proximidade 
do local aonde habitava e o de estar a ser utilizada para fins académicos por alunos da SLU. Este último 
ponto permitiu-me ter acesso a informação e bases de dados não só em sueco mas também em inglês, uma 
vez que parte dos alunos que frequentavam essa cadeira eram internacionais. Foi uma experiência que me 
permitiu perceber que o conhecer do lugar e das suas dinâmicas não é tão óbvio como se este fosse no meu 
país Natal - um desafio mais do que um obstáculo.  
Seguidamente apresento a Carta da instituição com Avalização Qualitativa, bem como as capas dos dois 
trabalhos mais importantes que referi ter elaborado ao longo do estágio. Encontram-se na sua totalidade em 
formato digital.  





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D2 - Prado florífero e a sua importância na cultura folk sueca 



 

O prado florífero é altamente apreciado na cultura sueca, por 

questões culturais e relacionado com datas festivas, bem como 

aliado ao hábito desta cultura pelo recreio no espaço exterior. 

Existem determinadas espécies que caraterizam este tipo de 

prado, principalmente a Centaurea cyanus (Centaurea), 

Papaver rhoeas (Papoila), Chrysanthemum leucanthemum 

(Margarida), Chrysanthemum segetum (Pampilho-das-searas), 

entre outras. 

A sua importância está muito aliada ao fato de ser o elemento 

de cor e alegria que marca a chegada do verão. Pela altura do 

Solstício de Verão tem data um dos feriados nacionais de maior 

importância, festejado no espaço rural, e em que a comunidade 

se junta para dançar músicas tradicionais e decora a cabeça 

com coroas de flores. Essas flores são recolhidas no mesmo 

tipo de prado florífero que proponho para a minha área de 

intervenção e ao qual defino com o número 1, habitat em declínio na região de Skåne e com necessidade de 

recuperação.  

As fotos apresentadas  pretendem reforçar a importância que têm para o país. 

 

 

Da autoria de Sanne Öhrström 

Da autoria de Sanne Öhrström 

Da autoria de Laura Gioanetti 
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