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RESUMO 
 
 
 
A sustentabilidade é entendida como todas as práticas de projecto, construção e manutenção 

com a capacidade para satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das futuras gerações. 

 

Como ponto de partida, faz-se a caracterização dos princípios de sustentabilidade e da 

importância da sua aplicação em qualquer projecto de arquitectura paisagista. 

  

Segue-se o estudo da importância da paisagem para o turismo e o seu contributo no crescimento 

económico do Sultanato de Omã. Focam-se os recursos naturais utilizados no projecto de 

arquitectura paisagista que devem ser protegidos e utilizados de forma sustentável para respeitar 

o ambiente e a vida selvagem, numa tentativa de não destruir mas sim de desenvolver em 

harmonia com as comunidades locais.  

 

Finalmente, aplica-se a componente teórica numa parte prática, onde se projecta o Spa “Six 

Senses” no Hotel Al-Bustan Palace em Muscat, criando um conceito que contribuísse para o 

desenvolvimento sustentável local reduzindo o impacto ambiental e social tendo em conta a 

necessidade de preservação da paisagem que possui um valor histórico-cultural, assim como 

dos recursos naturais existentes.  

 

 
 
 
Palavras-Chave: Sustentabilidade, Turismo Sustentável, Sultanato de Omã, Recursos Naturais, 
Desenvolvimento Sustentável 
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ABSTRACT 
 
 
 
“Sustainability” is defined as design, construction, and maintenance practices that meet the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs. 

 

The study begins with the characterization of the principles of sustainability and the importance of 

their application in any landscape project. 

  

Subsequently, it describes the importance of landscape for tourism and its contribution in the 

economical development of the Sultanate of Oman. Focus is on natural resources used in the 

design of landscape architecture that must be protected and used sustainably to respect the 

environment and wildlife in an attempt not to destroy but to develop in harmony with local 

communities. 

 

Finally, these theories are applied in the project of Six Senses Spa in Al-Bustan Palace Hotel in 

Muscat, where a concept was created that contributes to local sustainable development reducing 

environmental and social impact taking into account the need to preserve the landscape that has 

a historical and cultural value, as well as the existing natural resources. 

 

 

 
 
 
Keywords: Sustainability, Sustainable Tourism, Sultanate of Oman, Natural Resources, 
Sustainable Development  
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EXTENDED ABSTRACT 
 
 
 
“Sustainability” is defined as design, construction, and maintenance practices that meet the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs. 

In the late 1990s, the general public became aware of the concept that healthy ecosystems 

provide goods and services that benefit humans and other organisms. The concept of 

“Ecosystem Services” is developed and defined as goods and services of direct or indirect benefit 

to humans that are produced by ecosystem processes involving the interaction of living elements, 

such as vegetation and soil organisms, and non-living elements, such as bedrock, water, and air. 

Ecosystem services are the absolute foundation of daily life. In a healthy natural ecosystem, soils, 

vegetation, and water function together in processes that provide all the goods and services on 

which humans depend. Plants could not perform their functions of creating food or regulating our 

breathable air if they were not supported in their growth by healthy soils and clean water—and 

water would not be cleansed without the filtering provided by healthy plants and soils. No element 

in the natural world can function well without the healthy functioning of the others (Sustainable 

Sites Initiative, 2009). 

The study begins with the characterization of the principles of sustainability and the importance of 

their application in any landscape project.  In view of the pressing need for an economy less 

reliant on fossil fuels and more attuned to potential climate change, there should be encouraged 

sustainable development practices of landscape architecture aimed to a new valuation of 

ecosystem services for any landscape project to support natural ecological functions  of each 

place along the life cycle. For this, sustainability of the site should be done by planning and 

responsible use of various resources, such as water, soil, vegetation and materials in line with the 

users of space, ie taking into account the well-being and public health. 

Subsequently, it describes the importance of landscape for tourism and its contribution in the 

economical development of the Sultanate of Oman. Tourism has been identified as a crucial 

element for economic growth in the long run to the country. The government therefore aims to 

create memorable experiences and destinations that provide long-term benefits to local 

communities and the national economy, working in harmony with the environment and natural 

resources of the Sultanate. Focus is on natural resources such as water, vegetation, soil and the 

different materials used in the design of landscape architecture that must be protected and used 
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sustainably to respect the environment and wildlife in an attempt not to destroy but to develop in 

harmony with local communities. 

Finally, these theories are applied in the project of Six Senses Spa in Al-Bustan Palace Hotel in 

Muscat, where a concept was created that contributes to local sustainable development reducing 

environmental and social impact taking into account the need to preserve the landscape that has 

a historical and cultural value, as well as the existing natural resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Sustainability, Sustainable Tourism, Sultanate of Oman, Natural Resources, 

Sustainable Development 
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1. INTRODUÇÃO 

 O Sultanato de Omã é um país árabe localizado no Sudoeste da Ásia, na costa Sudeste 

da Península Arábica. Faz fronteira com os Emirados Árabes Unidos a Noroeste, Arábia Saudita 

a Oeste e com o Iémen a Sudoeste (Figura 1). Possui uma área total estimada em 309 500 km2, 

tornando-se o terceiro maior país da 

península. As cadeias de montanhas 

(15% da paisagem) e uma faixa estreita 

de planícies costeiras (3%) separam a 

topografia predominante composta por 

vales e desertos (82%). A costa de 

Omã com cerca de 1 700 km de 

extensão estende-se do Golfo de Omã 

ao Mar Arábico bem como ao Oceano 

Índico.  

Figura 1. Localização de Omã no Mundo (www.mapmapa.com) 
 O Sultanato de Omã está abençoado com o mais rico e diversificado dos “habitats” e 

espécies da região. Por milénios, foi conseguido um equilíbrio entre o homem e o meio 

ambiente. No entanto, nas décadas mais recentes, o país tem-se desenvolvido rapidamente 

tendo a população e o turismo aumentado. Os efeitos ambientais dessas mudanças tornam-se 

cada vez mais aparentes. Tendo transitado de um país com baixa densidade populacional rural 

para uma nação em rápido desenvolvimento moderno em apenas duas gerações, Omã está a 

chegar a uma encruzilhada, ambiental e económica. Se tomar agora decisões acertadas a longo 

prazo, o ambiente e a economia podem beneficiar e o país poderá continuar a crescer e a 

prosperar. No entanto, se os benefícios económicos a curto prazo forem o único foco da Nação 

tanto o ambiente como a economia poderão sofrer no futuro. 

O turismo foi identificado como uma das actividades cruciais para o crescimento 

económico do Sultanato de Omã. A paisagem é considerada parte integrante da actividade 

turística no Sultanato, sendo que esta pode influenciar o deslocamento turístico, 

independentemente da motivação da viagem. Existe portanto uma necessidade de preservação 

da paisagem que possui valor histórico-cultural, assim como dos recursos naturais sendo 

necessário um planeamento adequado e sustentável da mesma. O crescimento e 

desenvolvimento da população não são susceptíveis de cessar, mas alguns ajustes podem ser 

feitos para minimizar os impactos ambientais. O governo visa a criação de destinos e 
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experiências memoráveis, que proporcionem benefícios a longo prazo para as comunidades 

locais e a economia nacional, trabalhando em harmonia com o ambiente e recursos naturais do 

Sultanato.  

Ao longo deste trabalho mostraremos algumas das maneiras de lidar com o projecto 

integrado na paisagem abordando-o de forma sustentável e aplicando-o nos desenvolvimentos 

turísticos criados por todo o Sultanato. Focaremos os recursos naturais utilizados no projecto de 

arquitectura paisagista que devem ser protegidos e utilizados de forma sustentável para respeitar 

o ambiente e a vida selvagem, numa tentativa de não destruir mas sim de desenvolver em 

harmonia com as comunidades locais. 
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2. SUSTENTABILIDADE EM ARQUITECTURA PAISAGISTA 

A sustentabilidade é um conceito que ganhou destaque nos últimos anos e continuará a 

atender os nossos esforços em muitas esferas da vida (Schäfer, 2010). Por sustentabilidade 

entendemos “todas as práticas de projecto, construção e manutenção com a capacidade para 

satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações” 

(Brundtland, 1987). Muito pode ser feito em nome da sustentabilidade mas muitos são os “crimes 

da natureza” que podem ser cometidos se não tivermos em conta as consequências dos nossos 

actos cada vez que projectamos um novo desenvolvimento turístico, um novo parque ou mesmo 

um novo jardim de uma casa. Essencialmente, isso significa que temos de estar conscientes das 

consequências do que fazemos. Tudo deve ser minuciosamente analisado de acordo com o 

melhor do nosso conhecimento a fim de manter certos processos a longo prazo, e em última 

análise, a fim de garantir a nossa sobrevivência no planeta (Schäfer, 2010). 

A gestão sustentável foi desenvolvida pela primeira vez nas florestas. Desde a Idade 

Média, que se caracteriza pela exploração excessiva e desmatamento das mesmas. A Europa 

Central tem tido uma abordagem regional de forma contida de maneira a ter em conta as 

gerações futuras. Mas apenas no século XVIII é que o conceito de sustentabilidade se 

estabeleceu na gestão florestal, embora inicialmente referindo-se apenas à quantidade de 

madeira a ser produzida (Schäfer, 2010). 

No final dos anos 90, o público em geral tomou conhecimento do conceito de que 

ecossistemas saudáveis fornecem bens e serviços que beneficiam os seres humanos e outros 

organismos – “os ecossistemas são críticos para o bem-estar do ser humano, para a nossa 

saúde, prosperidade, segurança e para a nossa identidade social e cultural” (Millennium 

Ecossystem Assessment, 2007). Assim, desenvolve-se o conceito de “serviços dos 

ecossistemas”, sendo entendido por bens e serviços de benefício directo ou indirecto ao ser 

humano que é produzido por processos de ecossistema envolvendo a interacção de elementos 

vivos, como a vegetação e organismos do solo e elementos não vivos como rocha, água e o ar 

(The Sustainable Sites Initiative (a), 2009). São basicamente, os benefícios que o ser humano 

pode obter dos ecossistemas. Estes incluem serviços de produção, regulação e serviços 

culturais que afectam directamente o ser humano e os serviços de suporte necessários para 

obter outro tipo de serviços (Millennium Ecossystem Assessment, 2007). 

Serviços de Produção – São os produtos obtidos dos ecossistemas, entre eles, comida 

(inclui uma vasta gama de produtos derivados de plantas, animais e micróbios), fibras (materiais 
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como madeira, juta, algodão, seda, lã), combustível (madeira, estrume e outros materiais 

biológicos que sirvam como fontes de energia), bioquímicos, medicamentos naturais e produtos 

farmacêuticos (muitos medicamentos derivam de ecossistemas), água potável e recursos 

ornamentais (produtos animais e vegetais como flores, conchas e plantas podem ser utilizados 

como ornamentos e no projecto da paisagem). 

Serviços de regulação – São os benefícios obtidos pela regulação dos processos dos 

ecossistemas. Estes incluem a regulação da qualidade do ar, a regulação climática, regulação da 

água, controlo da erosão, purificação da água e tratamento de resíduos, regulação de doenças 

(as mudanças nos ecossistemas podem mudar directamente a abundância de patogénicos 

humanos como a cólera, e alterar a abundância de vectores de doença como mosquitos), 

polinização e regulação de desastres naturais (a presença de ecossistemas costeiros como 

mangais e recifes de coral pode reduzir os estragos causados por furacões e “tsunamis”). 

Serviços culturais - São os benefícios não materiais que as pessoas obtêm dos 

ecossistemas através do enriquecimento espiritual, o desenvolvimento cognitivo, a reflexão, 

recreação e experiências estéticas, incluindo diversidade cultural (a diversidade de ecossistemas 

é um dos factores que influencia a diversidade cultural), valores espirituais e religiosos (muitas 

religiões relacionam os valores religiosos e espirituais às diferentes componentes dos 

ecossistemas), valores educacionais, sistemas de conhecimento (tradicional e formal), inspiração 

(ecossistemas podem ser fonte de inspiração à arte, folclore, símbolos nacionais, arquitectura e 

publicidade), valores estéticos, relações sociais (ecossistemas influenciam o tipo de relações que 

são estabelecidas em culturas particulares), sensação de lugar, valores do património cultural, 

recreação e ecoturismo.   

Serviços de suporte – São aqueles que são necessários para a produção de todos os 

outros serviços de ecossistema. Diferem dos serviços de produção, regulação e dos serviços 

culturais uma vez que o seu impacto sobre o ser humano é frequentemente indirecto ou ocorre 

por um período longo de tempo enquanto que as mudanças no outro tipo de serviços têm um 

impacto relativamente directo e num curto espaço de tempo (alguns serviços como a regulação 

da erosão, podem ser classificados tanto como serviço de suporte como serviço de regulação, 

dependendo da escala de tempo e impacto imediato sobre o ser humano). Este tipo de serviços 

inclui a formação de solos (uma vez que a fertilidade do solo influencia o bem estar humano em 

muitos aspectos), fotossíntese, produção primária (a assimilação e acumulação de energia e 

nutrientes pelos organismos), o ciclo de nutrientes, o ciclo da água (Millennium Ecossystem 

Assessment, 2007). 

 



A Sustentabilidade da Arquitectura Paisagista no Sultanato de Omã e o seu Contributo para um Turismo Responsável 
 

 3

Diversos investigadores surgiram com várias listas destes benefícios, cada uma 

ligeiramente diferente nas palavras, algumas listas maiores que outras. Neste trabalho adoptar-

se-á a lista de “serviços de ecossistemas” utilizada pelo “Sustainable Sites Initiative” que o 

projecto de arquitectura paisagista sustentável pode procurar proteger e regenerar através do 

desenvolvimento de terra sustentável e gestão destas práticas (The Sustainable Sites Initiative 

(a), 2009): 

1. Regulação do aquecimento global - Manter o equilíbrio dos gases atmosféricos a níveis 

históricos, criando ar respirável e sequestro de gases com efeito de estufa. 

2. Regulação do clima local - Regulação da temperatura local, precipitação e humidade 

através de sombra, evapo-transpiração e quebra ventos. 

3. Purificação do ar e água - Remover e reduzir os poluentes no ar e água. 

4. Abastecimento e regulação de água - Armazenamento e fornecimento de água às bacias 

hidrográficas e aquíferos. 

5. Controlo de erosão e sedimentação - Retenção de solo dentro de um ecossistema, 

evitando danos de erosão e assoreamento. 

6. Mitigação dos riscos - Redução da vulnerabilidade de danos provocados por inundações, 

tempestades, incêndios e seca. 

7. Polinização - Prestação de espécies polinizadoras para a reprodução de culturas e 

outras plantas. 

8. Funções de “habitat” - Concessão de refúgio e reprodução de “habitat” para plantas e 

animais, contribuindo assim para a conservação da diversidade biológica e genética e 

processos evolutivos. 

9. Decomposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos – Decomposição de resíduos e 

reciclagem de nutrientes 

10. Saúde humana e benefícios ao bem-estar público - Melhorar o bem-estar físico, mental e 

social como resultado de interacção com a natureza 

11. Alimentos e produtos alimentares não renováveis - Produção de alimentos, 

combustíveis, energia, medicamentos ou outros produtos para uso humano. 

12. Benefícios culturais - Melhorar as experiências culturais, educacionais, estéticas e 

espirituais como resultado de interacção com a natureza. 

Os serviços dos ecossistemas são a base absoluta de vida diária. Num ecossistema 

saudável e natural os solos, a vegetação e a água funcionam em processos que oferecem todos 

os produtos e serviços de que os seres humanos dependem estando estes inter-ligados. As 

plantas não poderiam exercer as suas funções de criação de alimentos ou regulação do nosso ar 
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respirável se não fossem suportadas ao longo do seu crescimento por solos saudáveis e água 

pura – e a água não seria purificada sem a filtragem fornecidas por plantas e solos saudáveis. A 

figura 2 apresenta como nenhum elemento do mundo natural pode funcionar bem sem o 

funcionamento saudável dos outros (The Sustainable Sites Initiative (a), 2009).  

 
Figura 2. Interligação dos ecossistemas (Adaptado de Sustainable Sites Initiative (a), 2009). 
 

A abordagem sustentável do projecto de arquitectura paisagista procura oferecer uma 

forma de utilizar todo o potencial de melhorar e de regenerar os benefícios naturais fornecido 

pelos ecossistemas no seu estado não desenvolvido. Estes benefícios, tais como o fornecimento 

e regulação da água e ar limpos, a oferta de alimentos e recursos renováveis, e o tratamento de 

resíduos, são alguns exemplos de bens essenciais para a saúde e bem-estar dos seres 

humanos e todas as outras formas de vida no planeta. 

   

2.1. PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE 

Ao longo do ciclo de vida de cada lugar, desde o projecto à sua construção e 

manutenção, a sustentabilidade deve suportar as funções ecológicas e naturais de cada lugar 

protegendo-o e regenerando a sua capacidade ecológica. Para isso devem ser tomados certos 

princípios de sustentabilidade do lugar (The Sustainable Sites Initiative (a), 2009): 
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1. Evitar danos – Não devem ser feitas alterações aos locais que degradem o ambiente 

envolvente. Devem ser promovidos projectos locais onde perturbações anteriores 

tenham criado uma oportunidade de regeneração de ecossistemas através de projectos 

sustentáveis. 

2. Utilizar o princípio de precaução – Deve ser-se cauteloso nas decisões a tomar que 

poderão criar riscos para a saúde pública e ambiente. Algumas acções podem causar 

danos irreversíveis. Devem ser examinadas sempre várias alternativas inclusive a de 

nada fazer. Deve estar-se aberto a todas as opiniões por parte das pessoas afectadas. 

3. Projectar com a natureza e cultura – Criar e implementar projectos que são a resposta 

às condições económicas ambientais e culturais a uma escala local, regional e global. 

4. Utilizar uma hierarquia de valores de preservação, conservação e regeneração para 

tomar decisões – Maximizar e imitar os benefícios dos ecossistemas preservando 

características ambientais existentes, conservando recursos de forma sustentável e 

regenerando ecossistemas perdidos ou afectados. 

5. Fornecer sistemas regenerativos como equidade inter-gerações – Fornecer gerações 

futuras com um ambiente sustentável suportado por sistemas e recursos regenerativos 

6. Apoiar o processo de vida – Reavaliar os princípios e valores continuamente e adaptá-

los às mudanças demográficas e ambientais.  

7. Usar um pensamento sistemático – Entender e avaliar as relações num ecossistema e 

utilizar uma abordagem que reflicta e apoie estas relações, restabelecer relações 

integrais e essenciais entre processos naturais e actividade humana. 

8. Utilizar uma abordagem colaborativa e ética – Encorajar a comunicação directa e aberta 

entre as diversas disciplinas, o cliente 

e utilizadores de forma a ligar a 

sustentabilidade a longo prazo com 

responsabilidade ética. 

9. Promover a gestão ambiental – Em 

todos os aspectos de desenvolvimento 

e gestão do lugar, deve-se promover a 

gestão ambiental – uma compreensão 

de que a gestão responsável dos 

ecossistemas saudáveis melhora a 

qualidade de vida das gerações Figura 3. Três componentes da sustentabilidade. 
(Adaptado de Sustainable Sites Initiative (a), 2009)
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presentes e futuras. 

Como qualquer desenvolvimento sustentável em geral, qualquer projecto de arquitectura 

paisagista sustentável deve ter em conta considerações a nível social, ambiental e económico. 

Como podemos ver na figura 3, a menos que estes três aspectos estejam igualmente estudados 

a verdadeira sustentabilidade não é possível. Qualquer projecto de arquitectura paisagista 

sustentável deve envolver os utilizadores a diferentes níveis - físico, estético, cultural e espiritual. 

Assim, como a criação e manutenção do lugar deve ser economicamente viável para que seja 

possível existir de todo (The Sustainable Sites Initiative (a), 2009).  

Tendo em vista uma economia menos dependente de recursos fósseis e mais 

sintonizada com a mudança climática potencial, deve ser encorajado um desenvolvimento 

sustentável das práticas de arquitectura paisagista que visem uma nova valorização dos serviços 

de ecossistemas para que qualquer projecto de arquitectura paisagista suporte as funções 

ecológicas naturais de cada lugar ao longo do seu ciclo de vida. Para isto a sustentabilidade do 

local deve ser feita através do planeamento e utilização responsável dos diversos recursos 

existentes, como a água, o solo, a vegetação e materiais em sintonia com os utilizadores do 

espaço, ou seja, tendo em conta o bem-estar e a saúde pública.  

2.1.1. PRÉ-AVALIAÇÃO E PLANEAMENTO: PLANO PARA A SUSTENTABILIDADE DESDE O 

INÍCIO DO PROJECTO 
Deve realizar-se uma pré-avaliação e explorar todas as oportunidades para a 

sustentabilidade local. Para isto, deve ser feita uma avaliação precisa e detalhada das condições 

do local e explorar opções sustentáveis antes de desenvolver qualquer projecto, de maneira a 

ter-se em conta estas opções durante a fase de projecto, construção e manutenção.  

A equipa de trabalho deve recolher e avaliar informação que ajude a identificar 

oportunidades para proteger e melhorar os serviços dos ecossistemas e o uso de estratégias 

sustentáveis para orientar a concepção, construção e manutenção do lugar. Com a avaliação do 

local podem ser identificados recursos e oportunidades que poderão ser incorporados no 

projecto. Por exemplo, espaços de lazer podem ser situados perto de árvores de grande porte 

existentes para tirar proveito da sua sombra, ou materiais existentes podem ser reutilizados, 

poupando dinheiro e recursos. Deve ser criado um mapa que identifique e descreva as 

condições das instalações e recursos existentes. A recolha de informação adicional sobre o lugar 

e áreas adjacentes, recursos locais e contexto regional deve ser realizada para avaliar 

oportunidades para locais sustentáveis. Podem ser consultados especialistas locais e da 

comunidade para avaliar as condições das instalações existentes e identificar estratégias 

sustentáveis antes da concepção do projecto e avaliar o impacto que uma abordagem de 
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projecto pode ter sobre a sustentabilidade durante a construção e manutenção do local (Dinep e 

Schwab, 1968; The Sustainable Sites Initiative (b), 2009).  

Utilizar uma equipe multidisciplinar de profissionais experientes em práticas sustentáveis 

para colaborar na concepção, construção e manutenção. Soluções inovadoras são mais 

prováveis de surgir quando os peritos de diversas disciplinas reúnem os seus talentos e 

conhecimentos. Objectivos e práticas sustentáveis são mais fáceis e muitas vezes menos caras 

de conseguir quando diferentes perspectivas são exercidas com um objectivo comum. 

Envolver os utilizadores e outras partes interessadas no desenvolvimento do projecto de 

maneira a identificar as necessidades locais e complementar a sabedoria dos profissionais com 

a experiência local e cultural. Os utilizadores e outros interessados podem contribuir com ideias 

para o projecto que sirvam melhor as pessoas afectadas, maximizando os benefícios e 

minimizando os efeitos adversos. A participação do público aumenta a organização, sentido de 

lugar e sentimentos de posse para os utilizadores do local, criando expectativas para o projecto. 

A participação do público resulta muitas vezes em inovações que melhoram o desenvolvimento 

económico da comunidade. Para isto podem ser solicitadas sugestões e “feedback” de forma 

imaginativa e flexível, como por meio de “websites”, pesquisas, questionários com muita 

informação visual, grupos de discussão, visitas de campo e visitas guiadas, “workshops”, SIG 

(sistema de informação geográfica), o uso de modelos e mapas e exercícios interactivos. 

Considerar o uso de abordagens baseadas na “internet” para conquistar uma participação do 

público mais ampla e apresentar os projectos (Dinep e Schwab, 1968; The Sustainable Sites 

Initiative (b), 2009). 

2.1.2. PLANEAMENTO E “DESIGN” – ÁGUA: PROTEGER E RESTAURAR OS PROCESSOS E 

SISTEMAS RELACIONADOS COM A HIDROLOGIA LOCAL  
 

O enorme ciclo de água na atmosfera da Terra, os oceanos, a terra, e a biosfera formam 

o clima do mundo, suportando o crescimento das plantas, e tornando possível a própria vida. 

Num local bem vegetado com solos abertos e saudáveis, a água da chuva é absorvida e 

“transpirada” pela vegetação ou escorre lentamente penetrando no solo. 

  Ecossistemas sem construção absorvem toda a precipitação que aí cai, e apenas uma 

pequena porção de precipitação dá origem a escoamento superficial.  
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           Figura 4. Ciclo Hidrológico (Adaptado de Sustainable Sites Initiative (a), 2009) 

 

Numa abordagem sustentável ao projecto de arquitectura paisagista é fundamental ter-

se em conta o ciclo hidrológico (Figura 4). Para isso devem ser tomadas diversas medidas como: 

2.1.2.1. A REDUÇÃO E RESTRIÇÃO DO USO DE ÁGUA POTÁVEL, ÁGUAS SUPERFICIAIS NATURAIS 

(TAIS COMO LAGOS, RIOS E RIBEIRAS) E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
Devem ser encorajados métodos alternativos de captura e conservação de água para 

utilização no projecto da paisagem como a utilização de águas pluviais captadas, uso da água 

condensada no ar condicionado, uso de águas cinzentas recicladas, utilização de águas 

residuais recicladas, utilização de água de caldeiras e torres de arrefecimento e por fim utilizar 

água tratada e conduzida para usos não potáveis. 

A utilização de vegetação com pouca necessidade de água (xerófilas) e equipamentos 

de rega de alta eficiência (por exemplo, a irrigação por gota-a-gota) e/ou controladores climáticos 

para sistemas de irrigação são outras das técnicas que se podem utilizar de forma a limitar a má 

utilização da água nos projectos. Se for necessário a utilização de relvados, a sua mistura deve 

ser seleccionada de forma a ser regionalmente apropriada e a minimizar os requisitos para o seu 

estabelecimento. Reutilização de águas cinzentas, águas pluviais, e/ou água condensada no ar 

condicionado diminui o uso de água potável para irrigação, elementos de água ou mesmo para 

criar uma rede benéfica para a bacia hidrográfica local, fazendo com que a paisagem faça parte 

do processo de tratamento de água natural. Devem ser criados elementos de água que 

correspondem ou imitam a água no ambiente natural enquanto características de água 
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incompatíveis com o contexto ecológico local devem ser evitados (por exemplo, um lago no 

deserto). Devem estimar-se os volumes de águas pluviais ou outras fontes não potáveis de água 

disponíveis no local para uso no projecto de arquitectura paisagista, e criar elementos de água 

que estejam integrados com o ambiente de modo a utilizar esta quantidade de água não sendo 

necessário utilizar outras fontes de água potável. Devem ser criados sistemas de irrigação para 

que as árvores, arbustos e herbáceas sejam regados em zonas separadas, de maneira a que o 

sistema de irrigação possa ser retirado à medida que as plantas se estabelecem, uma vez que o 

período de estabelecimento para as árvores é de três anos enquanto para os arbustos é de dois 

anos e para as herbáceas apenas um. 

2.1.2.2. PROTECÇÃO DE BUFFERS DE ZONAS HÚMIDAS, RIBEIRINHAS E LITORAIS  
O projecto de arquitectura paisagista deve tentar evitar o desenvolvimento e distúrbios 

nos “buffers” de zonas húmidas, ribeirinhas e litorais preservando-as e melhorando-as de 

maneira a controlar as inundações e a qualidade da água, estabilizar os solos, controlar a 

erosão, e fornecer corredores de fauna e “habitat”. O desenvolvimento de novos trilhos ou 

passeios, não deve ser danificado pelas inundações e resultar em qualquer impacto negativo 

para armazenamento ou transporte existentes na várzea. Devem ser restabelecidas áreas de 

vegetação de várzea em áreas industriais, e gerir as espécies invasoras, quando necessário. 

Qualquer novo desenvolvimento deve ser colocado cuidadosamente de forma a evitar erosão e 

evitar conduzir sedimentos e potenciais contaminantes no escoamento de água superficial para 

massas de águas receptoras. 

Contactar órgãos governamentais locais e regionais, consultores e instituições de ensino 

para saber quais as técnicas de restauração e vegetação mais adequadas e eficazes para o 

local. Devem ser plantadas espécies nativas apropriadas, re-avaliar e modelar a topografia do 

solo sempre que necessário, e utilizar técnicas de engenharia para restaurar as funções dos 

“buffers” de zonas húmidas e litorais. Canais de betão, “rip-rap”, etc… devem ser evitados. 

2.1.2.3. GESTÃO DA ÁGUA PLUVIAL LOCAL  
Na maioria das cidades, a água da chuva é tratada como desperdício sendo 

direccionada para caleiras e esgotos. Nas cidades mais antigas as águas pluviais são 

direccionadas para sistemas de tratamento aumentando o custo de purificação da água potável. 

Em grandes tempestades, estes sistemas podem transbordar misturando esgotos com água de 

boa qualidade. Em vez de promover o escoamento da água o mais rápido possível, uma 

abordagem mais sustentável da gestão de águas pluviais seria utilizar esta água para a rega, 

jogos de água e recarga dos aquíferos. 
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O projecto de arquitectura paisagista deve tentar replicar a condição hidrológica 

(infiltração, escoamento e evapo-transpiração) do local. Devem minimizar-se as superfícies 

impermeáveis e maximizar a cobertura de superfícies permeáveis ou semi-permeáveis que 

permitam a água infiltrar-se no solo. Utilizar métodos com base na vegetação e no solo, 

plantação de várias camadas de vegetação, “green roofs”, ou instalações de captura de 

bioretenção que minimizem e ao mesmo tempo tratem a água proveniente do escoamento 

superficial. Onde a infiltração não é desejável devido à existência de poluentes, devem ser 

utilizadas outras técnicas (por exemplo, a recolha de água da chuva, “green roofs” ou 

bioretenção) para reduzir o escoamento superficial do local.  

A captura, tratamento e reutilização de escoamento superficial no local pode ajudar a 

reduzir o consumo de água potável no local, levando a reduzir os custos e a energia utilizada 

para bombear, limpar e tratar da água. Sabemos que nos EUA, 50% da energia eléctrica 

consumida pelas entidades municipais é para tratamento de águas residuais. Ao reter a água no 

local diminui ainda as descargas para o sistema de gestão de águas pluviais, o que pode reduzir 

a inundação de esgotos, assim minimizando os efeitos sobre os ecossistemas aquáticos e 

aumentando as oportunidades de recreação, tais como a pesca e observação de aves. Este 

esforço pode também levar a uma redução de infra-estruturas necessárias à recolha e gestão de 

águas pluviais (The Sustainable Sites Initiative (b), 2009). 

2.1.2.4.  PROTEGER E MELHORAR OS RECURSOS DE ÁGUA NO LOCAL E A QUALIDADE DA ÁGUA 

QUE RECEBEM 
 A prevenção e redução da geração, mobilização e transporte de poluentes das águas 

pluviais e de bacias hidrográficas para águas receptoras, incluindo as águas superficiais e 

subterrâneas, e sistemas de esgotos ou águas pluviais deve ser tomada em conta ao projectar-

se em arquitectura paisagista. A melhoria da qualidade da água suporta oportunidades de 

recreio e recursos para pesca. A água tratada no local pode também levar à redução de gastos 

com infra-estrutura e de energia associada com o tratamento de águas pluviais públicas e 

privadas. Devem ser implementadas estratégias para reduzir o volume de escoamento de águas 

pluviais, tais como reduzir a superfície impermeável, fornecer armazenamento na paisagem, 

transporte das águas pluviais em valas de forma a promover a infiltração, uso da “biofiltração” 

para proporcionar filtragem do solo e a infiltração das águas pluviais (bacias de infiltração e 

trincheiras, pavimentos permeáveis…).  

Devem ainda ser planeadas e implementadas actividades de manutenção destinadas a 

reduzir a exposição de poluentes para a água da chuva, tais como minimizar a exposição à 

precipitação de materiais armazenados que possam contribuir com poluentes, desenvolver e 
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implementar um plano de resposta a vazamento, evitar descargas de águas não pluviais (por 

exemplo, água de lavagem), evitar a manutenção rotineira de equipamentos de construção no 

local, para reduzir as cargas poluentes de óleos, ceras, fluidos hidráulicos… e evitar o 

abastecimento de veículos no local, na medida do possível. 

Idealmente uma cadeia de tratamento será implementada para fornecer múltiplos 

processos de remoção de poluentes (redução do escoamento através da evapo-transpiração e 

infiltração, sedimentação, filtração, adsorção, degradação biológica / captação), para reduzir as 

concentrações de poluentes nas águas pluviais. Planos baseados no controlo de solo e 

vegetação são preferidos devido à sua capacidade para reduzir o escoamento através da evapo-

transpiração, manter as taxas de infiltração, e regenerar a capacidade de adsorção. 

2.1.3. PLANEAMENTO E “DESIGN” – SOLO 
A não valorização dos solos é uma das mais significantes razões de insucesso do 

desenvolvimento convencional de projectos de arquitectura paisagista. Por exemplo, uma das 

consequências frequentes das práticas de construção é a compactação de solos, o que leva à 

destruição da estrutura do solo diminuindo o arejamento e a água entre as partículas de solo. Se 

não for restaurado, o solo compactado pode começar a degradar-se. 

As consequências de compactação do solo são: 

Degradação da vegetação – As partículas de solo compactado restringe o crescimento da raiz da 

planta e o acesso a nutrientes. Se a compactação se mantiver a vegetação acaba por morrer e o 

solo torna-se vulnerável à erosão. 

Infiltração reduzida – Os solos compactados são menos capazes de absorver água, o que reduz 

a recarga de aquíferos e a toalha freática. 

Excesso de escoamento superficial – Infiltração reduzida leva ao aumento de volume de 

escoamento superficial e a uma maior probabilidade de cheias. Em projectos com maior 

utilização de superfícies impermeáveis há maior escoamento superficial. 

Poluição de água – Sem uma abordagem sustentável na gestão de água local, o excesso de 

escoamento superficial destrói os solos e vegetação numa zona e cria consequências a jusante 

– exponencialmente durante chuvas e tempestades. A água que flui de locais desenvolvidos 

pode conter uma variedade enorme de poluentes desde o excesso de nutrientes, óleo, gorduras 

e metais pesados… O escoamento superficial com origem nas águas pluviais é uma das maiores 

causas de poluição das massas de água no mundo com impactos que aumentam com o 

desenvolvimento. Todos os poluentes podem ser devastadores para os sistemas naturais. Ao 

longo das bacias hidrográficas do rio Mississippi, por exemplo, o aumento do escoamento 
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superficial e de nutrientes levou a níveis de Oxigénio que causaram o desaparecimento de 

espécies de peixes e camarão em algumas partes do Golfo do México (Dinep e Schwab, 1968; 

The Sustainable Sites Initiative (a), 2009).  

A figura nº 5 mostra-nos que práticas não cuidadas de exploração da terra, tais como 

excesso de redução da cobertura vegetal, pode iniciar uma cascata de efeitos negativos que 

destroem ecossistemas e a qualidade do ar e da água, mas práticas sustentáveis de manejo, tais 

como melhorar as condições do solo pode reverter os efeitos, e levar à preservação e 

restauração dos ecossistemas para que possam funcionar de forma a promover tanto o bem-

estar humano e a existência continuada de outras espécies no planeta.  

 

 
Figura 5. Degradação VS. “Stewardship” (Adaptado Sustainable Sites Initiative (a), 2009) 
 

Numa abordagem sustentável, a elaboração de um plano de gestão do solo deve ser 

comunicado aos construtores antes da construção, onde é definido um limite da perturbação de 

solos saudáveis, e áreas onde é necessário proceder à restauração de solos, definindo também 

a localização e limites de todas as áreas de vegetação e de solos a serem protegidos. Solos 

saudáveis transportam eficazmente nutrientes, armazenam carbono como matéria orgânica, 

minimizam o escoamento superficial de água e maximizam a capacidade de retenção de água, 

absorvem o excesso de nutrientes, sedimentos e poluentes, fornecem um ambiente saudável de 

enraizamento e “habitat” para uma vasta gama de organismos, e mantêm a sua estrutura e 

agregação. A preservação dos horizontes do solo poupa dinheiro, reduzindo a necessidade de 

restauração do solo e das melhorias de drenagem. 
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2.1.4. PLANEAMENTO E “DESIGN” – VEGETAÇÃO 
A conservação do coberto vegetal é muito importante, pois a vegetação mantém a 

estrutura do solo e contribui para a matéria orgânica existente no mesmo prevenindo a erosão. A 

remoção do coberto vegetal existente tem graves consequências como a perda da capacidade 

natural para a gestão de águas pluviais, filtração e recarga da toalha freática. A remoção da 

vegetação contribui ainda para um excesso de sedimentação, uma vez que aumenta a 

probabilidade de erosão o que contribui para um maior arrastamento de sedimentos. A 

sedimentação é uma das maiores causas de poluição dos rios e linhas de água no mundo. 

Também o aumento da emissão de gases com efeito de estufa é outra das graves 

consequências da remoção do coberto vegetal, uma vez que com o carbono orgânico 

armazenado no solo, quantidades significativas de dióxido de carbono podem ser emitidas 

quando o solo é perturbado. Solos perturbados libertam também quantidades substanciais de 

metano e óxido nitroso, ambos gases que absorvem o calor ainda mais eficazmente que o 

dióxido de carbono. Embora todos estes gases sejam emitidos como parte do ciclo natural de 

nutrientes, o equilíbrio natural é perturbado pelo aumento de erosão do solo e pelas actividades 

como aplicação de fertilizantes e lavoura/agricultura (The Sustainable Sites Initiative (a), 2009).  

Uma abordagem sustentável ao projecto e construção, também passa por adoptar um 

plano que defina zonas de protecção do coberto vegetal que ajude a preservar ou restaurar a 

biomassa vegetal apropriada ao local assim como preservar comunidades de plantas nativas, 

árvores maduras ou vegetação designada por estatuto especial. Árvores adultas e outras plantas 

são recursos significativos para a comunidade por causa da sua relevância cultural, estética ou 

histórica. Vegetação com estatuto especial pode ser considerada importante porque está 

associada a um acontecimento histórico ou local significativo, está localizada em lugares que 

fornecem funções críticas (tais como a estabilidade do solo ao longo de um fluxo), ou são 

espécies relativamente raras numa área. Deve-se projectar de forma a minimizar danos às 

árvores de estatuto especial e outras plantas e consultar especialistas locais qualificados em 

fitossanidade e segurança para determinar medidas de protecção especiais (Sorvig e Thompson, 

2008; The Sustainable Sites Initiative (a) e (b), 2009). 

Um plano de gestão de controlo e subsequente gestão de plantas invasoras conhecidas 

encontradas no local deve ser desenvolvido e implementado para limitar danos aos serviços do 

ecossistema local. Para isso, deve-se contactar órgãos governamentais locais e regionais, 

consultores, e instituições de ensino como recursos para as técnicas de gestão mais adequadas 

e eficazes para espécies invasoras identificadas no local. 
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Devem-se utilizar espécies nativas, não invasoras e apropriadas às condições locais, ao 

clima e à intenção do projecto de forma a melhorar a “performance” local e reduzir o uso de 

recursos naturais. Plantas adaptadas às condições locais, ao clima e às intenções de projecto 

necessitam de menos recursos e menor manutenção (rega, pesticidas e fertilizantes). Plantas 

nativas podem criar “habitats” para fauna nativa incluindo importantes espécies polinizadoras 

(por exemplo insectos, pássaros e morcegos) que são necessárias para a reprodução de 

diversas plantas. Até 80% das espécies vegetais alimentares mundiais dependem da polinização 

animal. Ao construir “habitat” para a fauna nativa pode também suportar actividades de recreio e 

ecoturismo como a pesca, observação de aves e oportunidades educacionais ambientais 

importantes. A diversidade vegetal oferece resistência a doenças e pragas: como um guia geral 

para projectos com alguma dimensão, não se deve plantar mais de 10% de qualquer espécie, 

não mais de 20% de qualquer género, e não mais de 30% de toda a família. Para projectos mais 

pequenos, seleccionar espécies que contribuam para uma diversificação vegetal da comunidade 

regional como um todo (The Sustainable Sites Initiative (b), 2009). 

Utilizar a vegetação para minimizar as necessidades de aquecimento e arrefecimento de 

edifícios é outra das abordagens ao projecto sustentável. Colocar a vegetação em locais 

estratégicos à volta dos edifícios de maneira a reduzir o consumo da energia e os custos 

associados com o controlo da temperatura no interior dos edifícios. A Vegetação utilizada como 

quebra-ventos pode resultar na poupança de energia térmica até 40%. A vegetação protege os 

edifícios, reduzindo a velocidade do vento e a circulação do ar para dentro dos edifícios e/ou 

fornece benefícios de arrefecimento por meio de sombreamento e evapotranspiração evitando as 

perdas de calor através da redução da velocidade do vento. Um estudo sobre árvores de 

arruamento em Nova Iorque, por exemplo, afirma que 20,8 milhões de dólares são poupados 

anualmente em controlo climático dos edifícios. Além de árvores, podem ser utilizadas plantas 

trepadeiras, “green roofs”, “vertical gardens”, para aumentar o sombreamento. Em climas 

temperados as árvores de folha caduca são as mais indicadas, uma vez que permitem o acesso 

ao sol no Inverno e proporcionam sombra no Verão (The Sustainable Sites Initiative (b), 2009). 
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2.1.5. PLANEAMENTO E “DESIGN” – SELECÇÃO DE MATERIAIS 
Os materiais são recursos naturais que foram extraídos, processados e/ou 

manufacturados pelo 

ser humano para sua 

utilização. Uma forma 

de avaliar a 

sustentabilidade de 

um produto é ter em 

conta a energia e o 

consumo de recursos 

envolvidos, desde a 

extracção de matéria-

prima até ao produto 

final, tendo em conta 

todos os processos.  

       
 Figura 6. Hierarquia resíduos (Adaptado de Sustainable Sites 
 Initiative (a), 2009) 
 
 O conceito de hierarquia de resíduos, apresentada na figura 6, é que quanto mais 

sustentável a prática, mais eficiente a utilização dos recursos. A prevenção consome menos 

energia e produz o menor volume de resíduos. Práticas sustentáveis têm benefícios adicionais 

como a redução de emissão de gases de efeito estufa, proteger a saúde pública através de uma 

gestão segura de substâncias potencialmente perigosas, e a protecção de solos e águas 

subterrâneas. 

Uma abordagem sustentável em termos de materiais utilizados em arquitectura 

paisagista começa com a avaliação dos recursos – tanto os existentes como os construídos – e 

um desenho que procure incorporar e reutilizar a maior quantidade de materiais do local 

possível. Ao manter as estruturas do local (por exemplo, muros de retenção, bancos…) na sua 

forma original é uma maneira de estender o ciclo de vida do parque imobiliário existente, de 

conservar os recursos e reduzir o desperdício. Manter os materiais existentes como recursos 

para o desenvolvimento do novo projecto evita os custos de eliminação destes num aterro 

sanitário além de reduzir os custos de novos materiais adquiridos. Reutilizando estruturas 

existentes na paisagem podem também criar-se um sentido de lugar e contacto com os 
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utilizadores de locais históricos ou legados culturais, que podem resultar em oportunidades de 

turismo e reforço no orgulho cultural (Sovinski, 2009; The Sustainable Sites Initiative (a), 2009). 

A reutilização de materiais e plantas adequadas para a conservação dos recursos deve 

ser também tomada em conta assim como a utilização de materiais de conteúdo reciclado de 

maneira a reduzir o uso de materiais virgens. Deve ser estabelecida uma meta de projecto para 

este tipo de produtos e criados detalhes de construção que facilitem a desconstrução, sem 

danos ao material. 

A selecção de materiais naturais existentes e produzidos localmente resulta em menos 

transporte o que implica numa menor emissão de gases com efeito de estufa. Ao reduzir o 

consumo de energia para o transporte pelo aumento da procura de materiais, plantas e solos 

que são extraídos, produzidos ou cultivados na região apoia-se o uso dos recursos locais, 

regionais e promove-se uma identidade regional. A utilização de materiais locais apoia os 

negócios regionais e promove a sua economia, reduzindo ao mesmo tempo os combustíveis 

fósseis necessários para o transporte, diminuindo a nossa dependência de recursos não 

renováveis e reduz a nossa emissão de carbono. Idealmente, produtos sustentáveis seriam 

desenhados para que a reutilização e a reciclagem pudessem ocorrer a cada passo resultando 

em zero os resíduos que acabem em aterros. Desta forma reciclando produtos idênticos ou 

diferentes – “cradle-to-cradle” ex: garrafas de vidro em novas garrafas de vidro; latas alumínio 

em peças de alumínio para carros (The Sustainable Sites Initiative (b), 2009). 

As plantas do projecto devem ser adquiridas em viveiros que diminuem os custos 

reduzindo o consumo de recursos e minimizando a geração de resíduos. Ao eliminar a utilização 

e distribuição de espécies invasoras, os viveiros também ajudam a reduzir os custos de controlo 

e gestão dos danos causados por espécies invasoras aos ecossistemas naturais. 

Adquirir apenas produtos de madeira extraída de espécies arbóreas não ameaçadas e 

certificadas de forma a incentivar a gestão florestal sustentável e a minimizar os efeitos 

negativos sobre outros ecossistemas é outra das medidas que deve ser tomada na abordagem 

sustentável do projecto. 

2.1.6. PLANEAMENTO E “DESIGN” – SAÚDE E BEM-ESTAR HUMANO 
Ecossistemas saudáveis são fonte dos mais diversos benefícios que o ser humano 

“recolhe” da relação com a natureza. Pessoas com ligação diária à natureza possuem maior 

poder de concentração, menos ansiedade e são menos agressivos. Vistas para um ambiente 

natural reduz o número de dias tirados por doença pelos empregados e reduz o tempo de 

recuperação dos pacientes no hospital (The Sustainable Sites Initiative (a), 2009). 
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Por um lado, o acesso à natureza encoraja a actividade física, que resulta em perda de 

peso e melhoria na saúde. A inactividade física (falta de actividade física) é um factor de risco 

independente para doenças crónicas, e é estimada como causa de 1,9 milhões de mortes a nível 

mundial. Com 32% de crianças americanas obesas – e com inactividade física, um factor que 

contribui para esta estimativa tão alta – a modificação no tecido urbano de forma a encorajar um 

ambiente que motive mais as actividades físicas como o andar a pé, de bicicleta, e outras 

actividades ao ar livre é essencial. Numa abordagem sustentável ao planeamento urbano, tais 

modificações irão incluir esforços para reduzir o tráfico automóvel, criando redes de bicicleta e 

passeios pedestres que ligam escolas, parques e zonas residenciais. Para isto deve proceder-se 

à identificação de potenciais utilizadores do local de projecto e as actividades físicas preferidas 

pelos grupos de utilizadores pretendidos. Localizar espaços desejáveis e acessíveis no local 

para permitir e incentivar a actividade física. Para projectos pequenos, podem criar-se caminhos 

sinuosos para maximizar as oportunidades no local. Se forem utilizadas calçadas públicas como 

parte ou totalidade de um trilho ou caminho, deve considerar-se um estudo para avaliar a 

segurança e conveniência do percurso. Ao fornecer conexões visuais e físicas ao ar livre 

optimiza-se os benefícios para a saúde mental dos utilizadores do projecto. A vegetação natural 

e outros elementos têm o poder de fornecer experiências reparadoras. As pessoas inspiram-se e 

tiram prazer com experiências estéticas da natureza. Durante o processo de avaliação do local, 

devem identificar-se as áreas que são silenciosas e podem optimizar os benefícios para a saúde 

mental dos utilizadores do projecto. Procurar árvores de sombra, vistas, marcos locais, bem 

como potenciais factores de “stress” no local ou fora. Durante o planeamento do projecto, deve 

haver uma reunião com os interessados e potenciais utilizadores do “site” para identificar as 

necessidades e técnicas adequadas ao tipo de local e grupos de utilizadores. Deve ainda 

trabalhar-se com os arquitectos para que o edifício possa optimizar a vista do ambiente natural e 

desviar o ruído envolvente. Deve ainda proporcionar-se espaços de recolhimento ao ar livre de 

várias dimensões e orientações para acomodar grupos. 

Existem evidências indicando que o projecto da paisagem pode ter efeitos significativos 

na interacção social, nos laços sociais e é um indicador da saúde do bairro. Em bairros, os laços 

sociais podem transformar moradores inicialmente não conectados numa fonte de suporte social 

e senso de comunidade e uma unidade social mais capaz de formar organizações locais de 

defesa contra o crime e mobilização para fins políticos. Áreas verdes em edifícios residenciais 

estão associadas a maior coesão social nos bairros. Estudos indicam que os residentes de 

edifícios com mais árvores e relva afirmam que conhecem os seus vizinhos melhor, convivem 

com eles mais frequentemente, têm sentimentos fortes de comunidade, e se sentem mais 
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seguras e melhor ajustadas do que os residentes de locais mais estéreis, mas de edifícios 

idênticos (The Sustainable Sites Initiative (b), 2009). 

Segurança, acessibilidade e legibilidade do “site” incentiva o seu uso e prazer. “Sites” 

que são fáceis de compreender prendem mais os utilizadores pela sensação de segurança, 

minimizam a sensação de ansiedade e consciencializam-nos ambientalmente. Quanto mais fácil 

for a utilização do local, maior a probabilidade dos utilizadores aproveitarem as oportunidades de 

actividades físicas, de restauração mental, de interacção social, bem como oportunidades de 

recreação, mordomia e educação ambiental. 

Numa abordagem sustentável de projecto, devem ainda identificar-se locais culturais ou 

históricos importantes, paisagens, ou os conceitos a proteger e integrar no projecto de forma a 

proteger e manter locais históricos e culturais, atributos e artefactos para aumentar a sensação 

de lugar e significado a um espaço. Os benefícios económicos da inclusão de aspectos culturais 

no “design” do local podem incluir oportunidades para aumento de emprego, empreendedorismo, 

turismo e de conservação de recursos e energia. Uma melhor experiência humana e apego à 

terra podem resultar num sentido mais forte de administração, que nos leva a promover o 

desenvolvimento equitativo do local. Durante a construção e utilização do projecto, deve garantir-

se que o projecto traz benefícios económicos e sociais à comunidade local. O desenvolvimento 

de projectos que têm em conta a comunidade local e os seus residentes pode promover a longo 

prazo a estabilidade económica às famílias e empresas locais. Ao capturar oportunidades 

económicas que resultam no desenvolvimento local dando essas oportunidades a moradores 

locais pode ajudar a suportar bairros resilientes. Para isto deve-se com a ajuda da comunidade 

local identificar e desenvolver opções para a partilha de benefícios económicos e sociais do 

desenvolvimento do projecto. Devem-se seleccionar as opções que permitem o desenvolvimento 

do projecto de maneira a beneficiar uma ampla gama de moradores locais, além dos grupos de 

usuários primários. 

2.1.7. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
Durante a construção deve-se prevenir e minimizar a descarga de poluentes da obra e 

materiais de forma a proteger as águas, incluindo lençóis freáticos, águas de sistemas 

combinados de águas pluviais e esgotos, a qualidade do ar e a segurança pública. Para isto é 

necessário evitar-se a perda de solo durante a construção devido ao escoamento das águas 

pluviais ou erosão eólica, incluindo a protecção do solo superficial podendo este ser armazenado 

para posterior reutilização. O escoamento e infiltração de outros poluentes (como combustíveis, 

lavagem de betão, solventes químicos, selantes de pavimentos…) do local de construção devem 
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ser evitados e garantida uma eliminação correcta dos mesmos. Deve ainda ser evitada a 

poluição do ar com poeiras e partículas em suspensão, e protegido qualquer tipo de vegetação e 

incluir zonas de protecção do solo. 

Para isto podem ser aplicadas diversos tipos de estratégias como a combinação de 

plantio temporário e permanente, aplicação de “mulch”, diques de terra, bacias de sedimentos, 

equipamentos de controlo de derramamento, etc. Devem ser previstas as condições 

meteorológicas durante as actividades de construção, por exemplo, não devem ser colocadas 

calçadas de cimento quando há previsão de chuva, ou começar-se uma modelação de terreno 

antes de uma grande tempestade.  

A restauração de solos perturbados durante a construção e das funções de qualquer 

solo previamente perturbado devem também ser previstas. Devem ser restaurados todos os 

solos que serão re-vegetados (todas as áreas que não serão construídas em cima), de forma a 

reconstruir a capacidade dos solos para apoiar as plantas saudáveis, as comunidades biológicas 

e o armazenamento de água e infiltração. Para isto limitar a perturbação durante a construção 

para minimizar a necessidade de restauração. Em áreas que serão re-vegetadas, restabelecer 

as características do solo necessárias para apoiar o tipo de vegetação seleccionada. Exemplos 

de métodos para restauração de solos incluem o armazenamento e reutilização de solos 

superficiais do local. Se necessário, corrigir e alterar os solos locais com matéria orgânica e 

compactação mecânica. Importação de uma camada superficial do solo ou mistura para servir 

como camada superior do solo. Seleccionar materiais orgânicos para a alteração no local ou 

para a mistura do solo importado a partir de fontes renováveis dentro de um ciclo de 50 anos. O 

composto é recomendado como a melhor fonte de matéria orgânica devido à sua estabilidade, 

actividades biológicas, e as qualidades estruturais do solo. Se o composto, maduro e estável não 

está disponível, devem ser procurados resíduos orgânicos disponíveis localmente que podem 

ser “compostados” no local ou fora para produzir um composto orgânico maduro. Envolver um 

profissional qualificado, de horticultura e do solo na selecção e balanceamento de alterações 

para o crescimento saudável das plantas. 

Deve ser desenvolvido um plano de gestão de resíduos de construção para especificar e 

comunicar as exigências do projecto. Se os materiais são para ser reutilizados como fertilizantes 

do solo, devem primeiro ser conduzidos testes do solo para determinar que o material é 

adequado para os solos do local. Os materiais não compostados e não-orgânicos não devem ser 

adicionados ao solo como correctivos, a menos que esses materiais se possam utilizar para 

beneficiar solos que se pretende melhorar. 
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A reutilização e reciclagem de vegetação, solos e materiais minerais, gerados durante a 

construção, como recursos no projecto são também muito importantes de forma a atingir uma 

rede de desperdício zero. Para isto deve-se reciclar o excesso de vegetação removida durante a 

limpeza das terras para desenvolver o composto, “mulch”, medidas de protecção contra a 

erosão, muros de suporte e bancos ou outro tipo de mobiliário urbano necessário no local. Ter-se 

em conta o balanço de corte e aterro, a reutilização de solos e rochas existentes em vez da 

importação de novos materiais para o local. Se os materiais de planta doente e / ou invasivos 

são encontradas no local, geri-los de maneira a impedir a propagação. 

Durante a construção e manutenção é ainda importante, utilizar-se um tipo de 

equipamento que reduza a emissão de poluentes atmosféricos localizados e das emissões de 

gases de efeito de estufa. Para isso, devem ser melhoradas as práticas de manutenção, 

substituindo velhos equipamentos por outros mais novos, motores e equipamentos mais limpos, 

utilização de combustíveis mais limpos e aplicação de tecnologias destinadas a reduzir as 

emissões.  

Deve ainda ser desenvolvido um plano de manutenção do lugar onde será implementado 

o projecto que descreva e identifique as estratégias e acções a longo e curto prazo de forma a 

atingir as metas de manutenção sustentável. Algumas destas estratégias passam por 

proporcionar espaço para a recolha de materiais recicláveis (incluindo papel, vidro, plásticos e 

metais) em áreas ao ar livre para facilitar a reciclagem e reduzir a geração de resíduos e 

eliminação destes em aterros sanitários. Deve promover-se a reciclagem da matéria orgânica 

gerada durante as operações de manutenção para criar adubo e “mulch” de forma a apoiar a 

reciclagem de nutrientes, a melhoria da “saúde do solo” e a redução de custos de transporte e 

materiais destinados aos aterros, bem como a utilização de electricidade proveniente de fontes 

renováveis, assim como de tecnologias e combustíveis mais limpos para reduzir as emissões 

dos gases com efeito de estufa. 

Se quisermos ir mais além, deve ser realizada uma monitorização do desempenho das 

práticas sustentáveis do projecto de forma a melhorar o corpo de conhecimentos sobre a 

sustentabilidade local a longo prazo. Para isto deve ser definido desde o inicio da realização de 

projecto e definido um financiamento adicional para assegurar que a monitorização será 

realizada. O acompanhamento deve ser feito de forma independente da equipa de projecto, por 

parte de uma pessoa ou empresa qualificada. Os relatórios devem ser publicados ou 

apresentados numa revista da disciplina ou apresentado em conferências nacionais e/ou 

internacionais de maneira a contribuir para o conhecimento público. 
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3. A SUSTENTABILIDADE DOS PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

PAISAGISTA NO SULTANATO DE OMÃ  

3.1. SULTANATO DE OMÃ 

O Sultanato de Omã é um país árabe 

localizado no sudoeste da Ásia, na costa 

Sudeste da Península Arábica. Faz fronteira 

com os Emiratos Árabes Unidos a Noroeste, 

Arábia Saudita a Oeste e com o Iémen a 

Sudoeste. A costa é formada pelo Golfo de Omã 

a Nordeste e o Oceano Índico a Este e Sudeste. 

O País inclui ainda duas regiões separadas e 

cercadas pelos Emirados Árabes Unidos 

constituídos pelo Enclave de Madha e pela 

Península de Musandam e territórios 

adjacentes, no Estreito de Ormuz que separa o 

Golfo Pérsico do Golfo de Omã (Figura 7).  

Omã está dividido em nove províncias e regiões. Cada província consiste numa região 

que partilha a mesma cultura, hábitos, dialectos árabes, a história, a roupa tradicional e 

ocupações. A província de Muscat é a região mais densamente povoada do país com uma 

população de mais de um milhão e meio. É o centro administrativo, político e económico de 

Omã. Muscat é a região onde se cria o equilíbrio entre a herança tradicional da sociedade omani 

e as características modernas e contemporâneas do país (Cruickshank, 2006). 

Um planalto vasto de deserto de cascalho cobre a parte central de Omã, com cadeias 

montanhosas ao longo da zona Norte (Montanhas Al Hajar) e litoral Sudeste, onde as principais 

cidades do país também estão localizadas: a capital Muscat, Sohar e Sur a Norte, e Salalah no 

Sul. O clima de Omã é quente e seco no interior e húmido ao longo da costa. A precipitação 

média anual varia entre 76,9 mm na região interior e um máximo de 181,9 mm nas montanhas 

de Dhofar (a Sul), com uma média de 117,4 mm para todo o país. No norte de Omã, a época de 

chuvas ocorre entre dezembro e abril o que representa entre 57,8 a 82,9% da precipitação anual. 

O mês de Fevereiro e Março registam a taxa de precipitação mais elevada representando 35,3 a 

42% da precipitação anual. As montanhas de Dhofar e áreas vizinhas, no sul de Omã são 

Figura 7. Mapa do Sultanato de Omã (Adaptado de 
www.woreczko.pl) 
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dominadas pela estação de “khareef” (monção de verão) entre os meses de Julho e Agosto 

representando 44,3 a 67,5 % da precipitação nessa área (Kwarteng et al., 2009).  

No deserto são comuns gramíneas e alguns arbustos do Sul da Arábia, mas a vegetação 

é escassa no planalto interior. As monções na região das montanhas de Dhofar, no Sul tornam o 

crescimento da vegetação mais exuberante durante o Verão; os coqueiros crescem 

abundantemente nas planícies costeiras de Dhofar e árvores de frankincenso ocorrem nas 

colinas, bem como o loendro e variedades de acácia abundantes. 

Omã é uma economia de rendimento médio, que depende fortemente das suas reservas 

de petróleo. Outras fontes de rendimento como a agricultura, pesca e indústrias locais são 

pequenas e contam com menos de 1% das exportações do país. A agricultura subsiste com a 

produção de tâmaras, limas, cereais e legumes. Menos de 1% do país encontra-se cultivado e 

em geral os alimentos têm de ser importados enquanto o sector industrial contribui com apenas 

4%. “Visão 2020” é um plano governamental de desenvolvimento que incide sobre a 

diversificação, a industrialização e as privatizações a fim de alcançar o equilíbrio económico e 

crescimento sustentável do país. Assim, espera-se que haja uma redução gradual da 

contribuição do sector petrolífero para o Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o contributo dos 

sectores não petrolíferos para o PIB aumentará também de forma progressiva. Espera-se que 

até 2020 a contribuição do sector do petróleo no PIB desça para os 9%, enquanto a contribuição 

do sector do gás aumente para os 10%. O aumento da produção e outros serviços do sector 

espera-se que aumentem para os 81%. Usando técnicas de recuperação avançada de petróleo, 

Omã tem conseguido manter os níveis de produção, dando ao país mais tempo para diversificar. 

O aumento no preço global do petróleo ao longo de 2010 contribuiu também para os recursos 

financeiros do governo para investir em sectores não petrolíferos. O turismo e as indústrias de 

gás natural são assim componentes fundamentais da estratégia de diversificação do governo. 

(CIA, 2011; Ministry of National Economy, 2011). 

O turismo foi identificado como uma actividade crucial numa visão a longo prazo para o 

crescimento económico de Omã. O país está fortemente posicionado para o futuro, graças ao 

seu investimento na infra-estrutura de apoio à indústria do turismo. Os números para os hotéis 

no Sultanato de Omã, em 2005, atingiram 159 hotéis, 8 082 quartos e 12 475 camas, com uma 

taxa de crescimento média de cerca de 11%. Havia cerca de 70 agentes de viagem, 32 

operadores turísticos, 58 restaurantes classificados e ainda 169 estabelecimentos de “fast food” 

operando no mesmo ano no sultanato. Houve 1,12 milhões de turistas em Omã no ano de 2002, 

dos quais cerca de 811 mil ficaram alojados em hotéis, com uma média de permanência de 1,1 

noites por turista, por viagem, e uma despesa total de cerca de 92 milhões de Riais Omanis 
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(OMR, 1 OMR equivale a 2 EUR aproximadamente) (Ministry of Tourism, 2011). A missão do 

ministério do turismo é utilizar este sector de forma a facilitar a diversificação económica, 

preservando a integridade cultural e protegendo o meio ambiente do Sultanato de Omã. “O 

Turismo é para ser desenvolvido como um sector importante e socioeconómico sustentável do 

Sultanato de Omã, de forma a reflectir a herança histórica, cultural e natural do sultanato” 

(Abdulmalik bin Abdullah bin Ali al Khalili, ministro do turismo in Muscat Daily). 

Omã é conhecido pelas suas atracções 

turísticas populares. “Wadis”, desertos, praias e 

montanhas são áreas que tornam Omã único 

entre os seus países vizinhos do golfo (“Wadis” 

em particular). Com uma costa de 1 700 km, 

Omã oferece praias limpas populares entre os 

visitantes. Poucas praias são privadas, com 

excepção de algumas junto a hotéis de 5  

  Figura 8. Wadi Bani Khalid 
estrelas, ou aquelas junto a propriedades militares ou oficiais. Além disso, oferece flora e fauna 

incrível, um rico património cultural, sol o ano inteiro e um povo fantasticamente acolhedor 

(Omran, 2011).                                                

“Wadis” são linhas de água secas que contêm água apenas durante épocas de chuvas 

intensas, ou simplesmente um fluxo intermitente. São oásis de um verde exuberante com 

palmeiras, ervas e flores. Alguns “wadis” possuem água o ano inteiro formando pequenas 

piscinas naturais de água fresca em que é bastante seguro nadar. É junto dos “wadis” que se 

vão desenvolvendo pequenas vilas que utilizam sistemas de distribuição de água característicos 

designados por “Falaj”. A palavra “Falaj” é comummente usada para descrever sistemas de 

canais de rega a jusante das fontes de água. Alguns destes sistemas foram construídos há mais 

de 1 500 anos atrás, enquanto outros foram construídos no início do século XX. O carácter único 

dos construtores Omanis é evidente na maneira como acediam à água a uma profundidade de 

dezenas de metros através de túneis subterrâneos. Estes canais foram verdadeiramente um 

milagre da engenharia numa altura em que 

equipamentos mecânicos não se encontravam 

disponíveis.  

Inúmeros castelos e fortalezas estão 

incluídos entre os marcos culturais de Omã 
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que, juntamente com as suas torres e muralhas da cidade, têm sido historicamente utilizadas 

Figura 9. Forte de Jebel Al-Akhdar 
como pontos estratégicos de defesa, bem como os locais de autoridade administrativa e judicial. 

Existem mais de 500 fortalezas, castelos, torres espalhados pelo país, de vários estilos 

arquitectónicos (conforme o ano e época de construção), construídos para defender a extensa 

costa de potenciais invasores.  

A paisagem é portanto considerada parte integrante da actividade turística no Sultanato 

de Omã, sendo que esta pode influenciar o deslocamento turístico, independentemente da 

motivação da viagem. Existe uma necessidade de preservação da paisagem que possui valor 

histórico-cultural, assim como dos recursos 

naturais, sendo por isso necessário um 

planeamento adequado. Para isto, o ministério do 

turismo juntamente com empresas financiadas 

pelo governo desenvolveram algumas 

considerações sócio-culturais, económicas e 

ambientais de forma a tomarem as acções 

necessárias para reforçar os impactos positivos e 

reduzir ou prevenir os efeitos negativos.  

Figura 10. Tartarugas em Ras-al-Hadd 
 

 O desenvolvimento sustentável em vários sectores, incluindo o turismo, tem sido 

amplamente adoptado em todo o mundo como um princípio fundamental de desenvolvimento. 

Os princípios do desenvolvimento sustentável do turismo no Sultanato de Omã podem ser 

elaborados da seguinte forma (Ministry of Tourism, 2011):  

• Os recursos naturais, históricos e culturais para o turismo devem ser conservados para uso 

contínuo no futuro, embora trazendo benefícios para a sociedade actual.  

• O desenvolvimento turístico deve ser planeado e gerido de forma a não causar sérios 

problemas ambientais ou sócio-culturais.  

• A qualidade ambiental geral da área turística é mantida e melhorada onde e quando 

necessário.  

• Um elevado nível de satisfação deve ser mantido para que os destinos turísticos conservem a 

sua popularidade e “marketing”.  

• Os benefícios económicos do turismo devem ser sustentados e espalhados por toda a 

sociedade. 
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Para isto todos os projectos de desenvolvimento turístico devem ser sujeitos a 

avaliações de impacto ambiental detalhados. Deve ter-se especial cuidado para garantir que os 

impactos sobre a paisagem sejam mínimos e que a vida selvagem local seja protegida. Em cada 

projecto, devem ser criadas iniciativas de envolvimento da comunidade procurando garantir 

emprego a longo prazo para os locais, durante as fases de construção e manutenção (Omran, 

2011). 

3.2. RECURSOS NATURAIS A PROTEGER NO SULTANATO DE OMÃ 

O Sultanato de Omã está abençoado com o mais rico e diversificado dos “habitats” e 

espécies da região. Por milénios, foi conseguido um equilíbrio entre o homem e o meio 

ambiente. No entanto, nas mais recentes décadas, o país tem-se desenvolvido rapidamente 

tendo a população e o turismo aumentado. Os efeitos ambientais dessas mudanças, como a 

perda de espécies e a degradação do “habitat”, estão-se a tornar cada vez mais aparentes 

(Winbow, 2008). 

A descoberta de petróleo levou à capacidade de produzir água doce através da 

dessalinização. A água doce, a mais básica das necessidades humanas, está a impulsionar o 

aumento da população e do turismo, o que resulta na degradação ambiental por parte do 

desenvolvimento devastador, do sobrepastoreio, e da poluição. O governo de Omã, já está a 

planear um futuro sem petróleo em abundância, sendo por isso a existência de água doce barata 

e abundante duvidosa para o futuro do país. 

Tendo transitado de um país com baixa densidade populacional rural para uma nação 

em rápido desenvolvimento moderno em apenas duas gerações, Omã está a chegar a uma 

encruzilhada, ambiental e económica. Se Omã tomar decisões acertadas a longo prazo agora, o 

ambiente e a economia podem beneficiar e o país poderá continuar a crescer e prosperar. No 

entanto, se os benefícios económicos a curto prazo forem o único foco da Nação tanto o 

ambiente como a economia vão sofrer no futuro. 

O crescimento e desenvolvimento da população não são susceptíveis de cessar, mas 

alguns ajustes podem ser feitos para minimizar os impactos ambientais. O turismo foi identificado 

como um elemento crucial para o crescimento económico a longo prazo do país. O governo visa 

assim a criação de destinos e experiências memoráveis, que proporcionem benefícios a longo 

prazo para as comunidades locais e da economia nacional, trabalhando em harmonia com o 

ambiente e recursos naturais do Sultanato. Em seguida focaremos alguns dos recursos naturais 

presentes no Sultanato, utilizados no projecto da paisagem que devem ser protegidos e 

utilizados de forma sustentável de maneira a respeitar o ambiente e a vida selvagem, nunca 
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destruindo mas sempre desenvolvendo em harmonia com as comunidades locais (Ministry of 

Tourism, 2011; Omran, 2011; Winbow, 2008). 

3.2.1. ÁGUA 
Para H.G. Wells  “Todas as coisas vivas, plantas e animais  são primeiramente coisas da 

água”. É com a água que podemos sobreviver, criar civilizações, jogar e criar obras de arte para 

expressar a alegria de viver (Jellicoe e Jellicoe, 1971). 

A água representa 70% do planeta terra, e esta consiste em água salgada e doce. A 

água salgada representa cerca de 97% do volume total de água, e é o elemento que constitui os 

mares, oceanos e alguns lagos. A água doce representa os restantes 3% e é distribuída em rios 

e lagos de águas superficiais (aproximadamente 0,11%), sub-superficiais do solo 

(aproximadamente 0,36%), águas subterrâneas profundas (aproximadamente 0,43%) e icebergs 

(aproximadamente 2,4%) (Al Jabry, 2007). 

Desde muito cedo que o Homem toma consciência da importância da água, encontrando 

ao longo dos tempos diversas formas de captação, armazenamento e condução da água 

conforme as suas necessidades. Desde sempre que a gestão da água foi feita de maneira a 

serem satisfeitas as necessidades vitais do Homem. Foi inicialmente utilizada para a irrigação na 

agricultura, tendo-se mais tarde desenvolvido numa dimensão formal, compositora e simbólica 

que levou à criação de aquedutos, fontes, repuxos, canais, tanques e lagos... A dependência do 

Homem relativamente a este recurso natural e às situações de elevada qualidade ambiental, 

visual e psicológicas a ela inerente, manifesta-se no seu modo de fixação e na criação de locais 

de recreio, tendo sido a maioria das civilizações criadas e desenvolvidas juntos deste recurso 

natural. 

 A água é não só um elemento vital nas nossas vidas, como também pode ser 

experienciado de diversas formas. Cria diferentes atmosferas e ambientes que apelam aos 

nossos sentimentos. A água é um elemento universal da paisagem. É o elemento vital que pode 

trazer vida a qualquer paisagem, vida imediata, vida constante. A água pode ser considerada um 

factor essencial na estruturação da paisagem, na forma como contribuiu para a sua 

diferenciação através da erosão e pelo suave cuidado pela vegetação.  

A água influencia o nosso bem-estar nas cidades e espaços exteriores, afectando a 

temperatura, o ar limpo e o clima. Pode ser usada de maneira a filtrar e arrefecer o ar exterior, 

regulando a humidade. Também o som da água a cair, pode funcionar de filtro contra a poluição 

sonora das ruas, compensando o “stress” urbano. A luz em conjunto com a água traz movimento 
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e vida ao espaço. A água pode distorcer, refractar e reflectir a luz distribuindo-a de forma 

dinâmica através do seu movimento (Dreiseitl et al., 2005). 

Fontes e canais a céu aberto nas vilas e cidades não são nada de novo. Dão-nos a 

noção de como o “design” urbano esteve sempre ligado à água e ao seu uso. Esta relação 

funcional vem desde a antiguidade passando pela Idade Média até aos tempos modernos, 

deixando um impacto na imagem das cidades. Os canais de água para o transporte de 

mercadorias, as instalações para conduzir a água e remover os esgotos, foram cruciais aquando 

da escolha da localização e ajudaram a estruturar o plano da cidade, das praças e ruas. A água 

era bem mais que algo a ser removido, estava presente artisticamente em todas as grandes 

culturas sendo esteticamente enfatizado e venerado. Criava a atmosfera e expressava uma 

relação entre a cidade e os arredores. A maneira como a água era tratada nas cidades mostra 

mais do que a mera ingenuidade dos cidadãos, reflecte o mito e religião e mostra o espírito das 

pessoas que viviam numa cultura de água (Ribeiro, 1992; Jellicoe & Jellicoe, 1995). 

Assim, podemos considerar que a água e os recursos hídricos de qualquer país são um 

dos bens mais ricos do património natural, que deve ser desenvolvido de forma sustentável, 

preservado e protegido da poluição e do mau uso.  

A crescente necessidade actual da água é resultado do progresso tecnológico que levou 

a um desenvolvimento global em todas as esferas da vida. Para isso, passa a ser necessário ter 

em conta a disponibilidade dos recursos hídricos de forma a dar resposta às necessidades de 

desenvolvimento, para tirar o máximo proveito desses recursos, e também para desenvolver 

estratégias de preservação e racionalização da água. Os recursos hídricos disponíveis são 

limitados na maioria dos países, especialmente em áreas secas como Omã. Mesmo em países 

ricos, a crescente procura de água para responder às novas exigências de desenvolvimento, 

leva a uma diminuição do recurso natural da água 

disponível. A necessidade global de água 

aumentou quatro vezes durante a segunda 

metade do século XX, e isto tem sido atribuído a 

um aumento exponencial da população, do 

desenvolvimento social e do progresso industrial. 

Por estas razões, a questão da procura de água, 

particularmente nos países secos, é abordada 

com maior preocupação.  

Figura 11. "Al-Aflaj" em Jebel Al-Akhdar 
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Também em Omã, a procura do recurso natural da água aumentou como resultado do 

desenvolvimento financeiro - crescimento do sector agrícola e industrial e o aumento da 

população, o que levou a uma redução preocupante dos recursos hídricos (Al Jabry, 2007). 

A principal fonte de água para os mais diversos usos no passado era o tradicional 

sistema "Al-Aflaj", poços e nascentes, sendo estes recarregados pela água da chuva. 

 A precipitação anual no Sultanato varia de 50 a 300 mm, no centro e Norte do país, 

sendo chuvas inconstantes confinadas a curtos períodos de tempo (algumas horas e no máximo 

de alguns dias) na forma de grandes tempestades. O escoamento superficial de água é por isso, 

quase inexistente em Omã. Na maioria dos casos persiste por poucos dias ou apenas algumas 

horas depois de uma tempestade, raramente fornecendo um recurso utilizável. Flui geralmente 

em direcção ao mar ao longo dos “wadis”, na forma de intermitentes cursos de água que são 

porém, de grande importância para a recarga de aquíferos nas planícies costeiras e do interior 

(Al Jabry, 2007; Rouchiche et al., 2003).  

Al-Aflaj "ou" falaj" na forma singular encontram-se em Omã desde há muito tempo. 

Alguns foram construídos antes do aparecimento do Islão. O povo Omani foi bastante hábil na 

escavação e construção destes “Al-Aflaj”. A profundidade pode atingir os 10 metros para chegar 

à fonte de água subterrânea. É também considerada a prova da sofisticação da antiga civilização 

Omani num momento em que todos os outros países do deserto dependiam exclusivamente das 

chuvas como fonte de água. O sistema de “Al-Aflaj” depende de uma reserva de água 

subterrânea e requer transporte de água para a agricultura e outros fins domésticos por um 

método simples, como um canal. Todas as terras agrícolas no sultanato dependem destes 

sistemas para a irrigação. Existe um total de 4 300 sistemas “Al-Aflaj” no país, com uma 

descarga média de 15 a 60 litros/seg. Existem três tipos básicos de sistemas “Al-Aflaj”: 

Flaj Daoodiya: Este tipo de sistema “Al-Aflaj” é como um longo canal escavado no solo. 

A sua largura varia de 0,5 – 1 m, 0,5 

– 2 m de profundidade. O 

comprimento de alguns destes 

sistemas atinge os 12 km. Este tipo 

de “Al-Aflaj” representa 45% do 

número total de “Al-Flaj” existente no 

Sultanato, sendo que a água se 

encontra disponível para a maioria 

do ano. 

Figura 12 - Flaj Daoodiya (Al-Higgi, 2010) 
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Flaj Ghiliya: Parecidos com 

canais, este tipo de sistemas recebem 

e conduzem a água de superfície. 

Possuem uma profundidade não 

superior a 3 ou 4 m. A quantidade de 

água nestes tipo de “Al-Aflaj” aumenta 

durante a estação das chuvas e na 

maioria dos casos seca aquando da 

paragem da chuva por um longo 

período de tempo. O seu comprimento varia entre os 500 e  

2 000 m. E, a sua largura depende do tipo de vale e fluxo. Este tipo de “Al-Aflaj” representa 50% 

do número total de “Al-aflaj” no Sultanato. 

Flaj Aynia: Este tipo de canais recebem a sua água directamente da fonte, a sua 

descarga varia de 0,5 litros/   Figura 13 - Flaj Ghiliya (Al-Higgi, 2010) 

/segundo (l/s) para 30 l/s, a largura dos canais varia de 5 a 50 cm. A sua altura varia entre os 5 a 

50 cm, e o comprimento de 200 a 1 000 m. O número deste tipo de sistemas no sultanato está 

limitado a cerca de 5% do número 

total de “Al-aflaj” (Al Jabry, 2007). 

Outro tipo de fontes de água 

não tradicionais no Sultanato de Omã 

inclui a dessalinização da água do 

mar e a reutilização de água tratada 

proveniente de esgotos. A água 

proveniente da dessalinização é em 

geral utilizada para fins domésticos. 

Figura 14 - Flaj Aynia (Al-Higgi, 2010) 

Foram estabelecidas estações de dessalinização de grande escala junto das grandes 

cidades, como Muscat, Salalah e Sur, e algumas estações de menor dimensão em algumas 

áreas rurais. A água obtida por dessalinização corresponde a 85% da procura de água potável 

para a área de Muscat, sendo também utilizada noutros locais onde a água subterrânea de 

qualidade não está disponível para o fornecimento de água potável. A capacidade total anual 

para a dessalinização de água foi em 1991, na ordem dos 41 milhões de m3, representando 

cerca de 4,5% do consumo anual total de água no Sultanato (910 milhões de m3 estimada pelo 
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Ministério da Habitação, Electricidade e Água). O mar e água salobra oferecem uma ilimitada, 

mas muito cara, fonte potencial de água (Al-Jabry, 2007; Rouchiche et al., 2003). 

Efluentes de esgoto tratado (EET), representam uma fonte renovável de água, quando 

devidamente geridos. Em 1993, o EET foi de cerca de 70 000 m3/dia, o que representa 25,6 

milhões de m3/ano, dos quais, 30 000 m3 (11 milhões de m3/ano) foram utilizados pelo município 

da área de Muscat para a irrigação de espaços verdes da cidade. Este valor aumentou 

drasticamente desde então, uma vez que os espaços verdes em Omã têm de ser regados de 

forma permanente, e que o número de árvores plantadas desde 1993 é bastante substancial. 

O aumento do EET gerado e consumido deverá expandir-se significativamente, quando 

os sistemas de esgoto e as instalações de tratamento de efluentes das grandes cidades como 

Muscat, Sohar, Sur e Salalah forem concluídos num futuro muito próximo. Os resultados da 

pesquisa de Al-Shuriani (1991) revelaram que o EET da estação de tratamento de esgoto de 

Muscat era tão seguro como a água proveniente de poços utilizados para irrigação da cultura do 

óleo de girassol. Isto sugere que as regras estabelecidos para a aplicação do EET poderá ser 

revista para incluir, além da irrigação de plantas ornamentais, rega de forragens indígenas e 

árvores frutíferas (Rouchiche et al., 2003).  

 A agricultura é o principal utilizador de água em Omã com cerca de 94% do 

consumo de água no país. A maior parte é proveniente de fontes subterrâneas, e é 

maioritariamente utilizada na rega de palmeiras (44%), hortaliças (23%), alfafa (16%), árvores de 

fruto (15%) e outras culturas (2%). Em 1990, 32 000 ha foram irrigados por poços, 12 410 ha por 

sistemas “Al-aflaj”, 121 ha por nascentes, 2 782 ha por mais de um dos métodos referidos acima 

e por fim, 478 ha pela chuva. Os agricultores tendem a regar demais para controlar a 

acumulação da concentração de sais no solo na zona radicular (Rouchiche et al., 2003). 

As estimativas dos recursos hídricos subterrâneos em Omã feitas em 1990 indicam que 

existem 1 239,8 milhões de m3 de recarga das águas subterrâneas disponíveis a cada ano. A 

captação de água, estimada pelo Ministério da Habitação, Electricidade e Água para o ano de 

1990 ascende os 850 milhões de m3. Oportunidades para aumentar a captação das águas 

subterrâneas parecem muito limitadas. De acordo com as estimativas feitas pelo Ministério da 

Habitação, Electricidade e Água em 1991, o regime previsto para captação de águas 

subterrâneas reforçada para o período 1991-1995 ascenderam aos 12 milhões de m3. Ao mesmo 

tempo, foi feita uma estimativa de perda de água através de inundações que ascende os 230,5 

milhões de m3/ano. Isto indica que há uma possibilidade de melhorar a disponibilidade dos 

recursos anuais por meio de densificação da rede de colecção da água do país (Rouchiche et. 

al., 2003). 
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À medida que se vão descobrindo as potencialidades da água, aumentam os problemas 

a ela ligados. A qualidade da água é outra das grandes preocupações em Omã e outros países 

em desenvolvimento. A má utilização da água por parte de diferentes grupos de utilizadores 

resulta na poluição das fontes de água com diferentes níveis de produtos químicos e bactérias. 

Uma vez que a água contaminada entra em contacto com a água limpa, o resultado é que a 

fonte de água fica poluída. Relatórios recentes da Organização Mundial de Saúde indicam que 

80% das doenças nos países em desenvolvimento são resultado de águas poluídas usadas por 

seres humanos para diferentes fins. Estas doenças incluem a cólera, febre tifóide, paralisia 

infantil e malária. É, por isso, do interesse das autoridades manter o público informado de forma 

a manter as fontes de água limpas, sendo para isso importante o desenvolvimento de planos de 

gestão e conservação da água assim como legislação adequada (Al Jabry, 2007). 

Programas para a conservação de água e legislação adequada têm sido desenvolvidos 

para regular o uso da mesma em função da escassez corrente no Sultanato resultante do 

crescimento da população e da industrialização. A crescente procura de águas subterrâneas nas 

principais cidades, o rápido desenvolvimento de infra-estruturas e a agricultura leva a uma 

necessidade imediata da protecção destes recursos. Estudos detalhados de planeamento e 

gestão hídrica são essenciais para a conservação e riqueza dos recursos hídricos do país 

(Tabela 1).  

 

Ano Procura de água Recursos hídricos disponíveis Défice 
 Agricultura Fins 

domésticos 
Total Águas 

subterrâneas 
Desalinização Total  

1990 1152 73 1225 899 41 940 285 
1995 1152 156 1308 949 50 999 309 
2000 1250 185 1435 1004 100 1104 331 
2020 
(projecção) 

1250 460 1710 1004 100 1104 606 

Tabela 1. Balanço hídrico em milhões de m3/ano no Sultanato de Omã (Al Jabry,  2007). 
 

A procura de água potável, devido ao aumento da população, desenvolvimento da 

agricultura, industrialização e turismo, aumenta de 8% em 1990 para 17% em 2000 e projecta-se 

um aumento na procura da ordem dos 42% para 2020. Além disso, devido ao aumento do uso e 

menor recarga de aquíferos nas zonas costeiras, a água subterrânea começa a tornar-se salina 

o que leva a um desequilíbrio nas reservas de água. Como resultado da escassez e necessidade 

de protecção do recurso natural água, o Ministério da Habitação, Electricidade e Água 

conjuntamente com o Ministério da Agricultura e Pescas e o Ministério do Turismo começam a 

implementar métodos de conservação, e sustentabilidade nos novos projectos de 
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desenvolvimento a fim de economizar e proteger este recurso. Ao nível do projecto de 

arquitectura paisagista são encorajadas medidas que abordem o desenvolvimento local de forma 

sustentável. Métodos alternativos de captura e conservação de água para utilização no projecto 

da paisagem são estimulados, como a utilização da água condensada no ar condicionado, uso 

de águas cinzentas recicladas e utilização de águas residuais recicladas protegendo desta forma 

os recursos hídricos subterrâneos em termos qualitativos, bem como em termos quantitativos. A 

substituição de espécies vegetais de alto consumo de água por espécies de baixo consumo de 

água oferecendo alternativas para a relva, assim como a irrigação óptima de jardins e espaços 

verdes. A criação de elementos de água que recriem a água no ambiente natural é também uma 

medida que deve ser tomada em países como Omã onde a água é um dos elementos mais 

frequentemente requisitados pelos clientes, devendo ser a sua utilização correspondente à 

disponibilidade da mesma, havendo assim um controlo da intrusão salina nos recursos de água 

subterrâneos. Devem evitar-se quaisquer tipos de distúrbios junto aos “wadis” de forma a 

controlar inundações, a erosão e a qualidade da água. E ainda, plantação de espécies nativas e 

quando necessário, gerir as espécies invasoras. Qualquer novo desenvolvimento deve ser 

colocado cuidadosamente de forma a evitar conduzir sedimentos e potenciais contaminantes no 

escoamento para massas de águas receptoras (Al Jabry, 2007; Al-Higgi, 2010; Ministry of 

Housing, Electricity and Water, 1993; Ministry of Tourism, 2011; The Sustainable Sites Initiative, 

2009).  

Para proteger e melhorar os recursos de água local e a qualidade da água recebida 

devem ser implementadas estratégias para reduzir o escoamento superficial, como evitar 

superfícies impermeáveis, fornecer armazenamento na paisagem, transporte em valas de 

infiltração ou biofiltração. Deve ainda evitar-se a exposição da precipitação a materiais que 

contribuam como poluentes e evitar a descarga de águas não pluviais (ex: água de lavagem). É 

ainda importante gerir a água pluvial localmente, replicando a condição hidrológica referente à 

infiltração, escoamento e evapo-transpiração. Para isto, devem ser tomadas medidas como: 

- Utilização de diferentes estratos de vegetação de forma a aumentar a infiltração e 

reduzir o escoamento superficial 

- Captura, tratamento e reutilização do escoamento superficial localmente 

- Minimizar as superfícies impermeáveis 

As reservas de água potável do Sultanato são limitadas e precisam ser utilizados com 

atenção. Devido à pouca chuva e altas temperaturas, as recargas dos aquíferos são baixas. A 

procura interna nas áreas urbanas é, portanto, preenchida através da dessalinização da água do 

mar. Esta, não é economicamente viável, assim o uso das águas subterrâneas deve ser feito de 
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forma cautelosa para uso doméstico e novas alternativas devem ser consideradas. Programas 

de consciencialização pública das questões dos recursos hídricos criaram uma compreensão do 

público para a situação geral e da contribuição específica que cada cidadão pode dar, sendo 

primário em todos os campos de desenvolvimento. 

3.2.2. SOLO E VEGETAÇÃO 
“As pessoas dos países em desenvolvimento que enfrentam a desertificação e a 

degradação severa dos solos, particularmente em zonas áridas e semi-áridas, podem 

experimentar extrema insegurança alimentar e pobreza. Na maioria dos países, as suas relações 

com as florestas e as árvores estão inseparavelmente interligados e interdependentes”. 

(Rouchiche et al., 2003) 

É de extrema importância valorizarmos o solo e a sua vegetação se queremos 

desenvolver qualquer projecto da paisagem de forma sustentável. Solos saudáveis são muito 

importantes uma vez que transportam eficazmente nutrientes disponíveis às plantas, armazenam 

carbono na forma de matéria orgânica, absorvem excesso de nutrientes, sedimentos e 

poluentes. Estão interligados com a vegetação uma vez que fornecem um ambiente saudável ao 

enraizamento das plantas e “habitat”, enquanto estas ajudam a manter a sua estrutura e 

agregação, maximizando a sua capacidade de retenção de água o que por sua vez reduz o 

escoamento superficial. A não valorização dos solos pode levar à compactação dos mesmos, 

que tem como graves consequências a degradação da vegetação existente, a redução da 

infiltração e aumento do escoamento superficial de água e ainda poluição da água, uma vez que 

há menor absorção de nutrientes, sedimentos ou mesmo de poluentes sendo estes arrastados 

para as áreas de recepção. A cobertura vegetal contribui ainda para aumentar a matéria 

orgânica existente no solo, e previne a erosão do mesmo (The Sustainable Sites Initiative (a), 

2009; Rouchiche et al., 2003). 

O Sultanato de Omã está localizado na 

parte Sul da Península Arábica e, com excepção da 

ponta Noroeste, encontra-se no Trópico de Câncer 

(Figura 15). A flora do Sultanato de Omã é muito 

diversa, pois a Península Arábica, há muitos anos 

formava uma ponte terrestre que liga a Etiópia, a 

Somália, com o Sudoeste da Ásia. A vegetação 

contém, portanto, elementos de ambas as regiões: 

no Norte das montanhas Hajar, principalmente com 

Figura 15. Províncias do Sultanato de Omã 
(Adaptado de www.woreczko.pl) 
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plantas semelhantes à flora do Sudoeste asiático, enquanto o deserto central e a zona Sul de 

Omã (Dhofar) possuem flora representativa da região Norte e Leste de África. Há, contudo, uma 

sobreposição considerável, com muitas espécies que ocorrem em vários locais. A diversidade 

florística principal é encontrada em Dhofar e nas montanhas do Norte. As planícies e desertos 

nas áreas centrais têm um número limitado de plantas. Quase metade das plantas com flores 

são anuais e florescem muito rapidamente depois da chuva. Em Dhofar isto acontece 

principalmente durante e imediatamente após as monções, de Agosto a Outubro. Nas 

montanhas do Norte, onde a chuva ocorre principalmente durante os meses de inverno, a 

floração é geralmente na primavera, de Fevereiro a Abril. (Pickerin e Patzelt, 2008). 

De acordo com A.M. Agieb, a cobertura vegetal de Omã pode ser esquematicamente 

dividida em três categorias (Rouchiche et al., 2003): 

- Vegetação do deserto: Existem dois tipos de deserto no Sultanato de Omã. O deserto 

de gravilha que representa os desertos do interior do país, bem como grande parte da planície 

costeira e região Norte de Dhofar. São áreas de deserto aberto de gravilha que recebe menos de 

100 mm de chuva por ano.  
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Estas áreas consistem em áreas rochosas de arenito, calcário e xisto, com escassa cobertura do 

solo. A vegetação é constituída principalmente de árvores, principalmente Acacia tortilis e 

Prosopis cineraria (Figura 16 e 17), as quais fornecem importantes forragens para o gado. A 

cobertura do solo é escassa, principalmente dos membros das famílias Chenopodiaceae e 

Zygophylaceae com algumas gramíneas. Um pequeno número de espécies anuais de rápido 

crescimento germina nas depressões onde a precipitação limitada é recolhida. “Jidda”, uma 

região no deserto central de gravilha, está claramente definido como uma unidade ecológica de 

40 000 km2. Aqui a precipitação irregular e névoa acrescenta 

humidade considerável ao solo, permitindo uma maior diversidade de plantas (Rouchiche et al., 

2003, Pickering e Patzelt, 2008). 

                                                                                                 Figura 17. Prosopis cineraria 
O deserto de areia é constituído por 

duas grandes áreas: “Wahiba Sands”, a 240 

km a Sul de “Muscat”, e o “Rub-al-Khali” (Empty 

Quarter) que corre ao longo da fronteira Oeste 

com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes 

Unidos. Estas áreas são caracterizadas por 

um clima extremamente seco e uma baixa 

diversidade vegetal e estrutural. A precipitação é inferior a 50 mm por ano, resultando numa 

vegetação dispersa, limitada às poucas espécies resistentes, como Euphorbia riebeckii, Tetraena 

qatarensis e gramíneas com grupos dispersos de Prosopis cineraria junto dos canais dos 

“wadis”. Grupos pequenos de Beduínos e os seus camelos habitam nessas áreas (Pickering e 

Patzelt, 2008). 

Nesta categoria, as espécies comuns aos dois tipos de deserto são árvores espinhosas 

que se encontram nos cursos de água e terras baixas. Incluem Prosopis cineraria, Ziziphus 

spina-christi, Ziziphus leucodermis, Acacia tortilis, A. Laeta, Maerua crassifolia, Leptadenia 

pyrotechnica, Tamarix spp., Boswellia sacra, Nonorthops spp etc (Rouchiche et al., 2003). 

- Vegetação costeira: Como já foi mencionado acima, Omã tem uma costa de 1 700 km. 

Os 270 km da costa do Norte de Musandam até Muscat e a zona sul de Ras-al-Hadd até Dhofar 

são principalmente constituídas por praias arenosas com algumas cabeceiras de pedra calcária. 

A costa Nordeste, a partir de Muscat até Ras-al-

Hadd, é caracterizada por íngremes escarpas 

rochosas caindo para o Golfo de Omã. Os 800 km da 

costa Sul de Dhofar consiste em largas dunas de 

Figura 16. Acacia tortilis 
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areia ou em direcção à fronteira do Iémen, falésias descendo abruptamente para o mar da 

Arábia (Pickering e Patzelt, 2008).  

 

Figura 18 - Tamarix aphylla 
As planícies costeiras extensas são 

caracterizadas pela presença de plantas como 

Ipomea pes-caprae, Heliotropium fartakense, 

Limonium axilare, Cyperus conglomeratus e 

Urachondora serrulata. As principais espécies de 

árvores são Acacia tortilis. As planícies 

comportam uma série de espécies xerófilas como                                                                                                

Cadaba baccarinii, Cadaba farinosa, Caesalpinae     Figura 19 - Mangal em Bandar Al-Khayran 

erianthra, Commiphora spp., Adenium obesum, Euphorbia spp., Aloe spp., Tamarix aphylla 

(Figura 18) etc. Extensos, por vezes muito densos povoamentos de Acacia tortilis e Prosopis 

cineraria são encontradas, respectivamente, sobre as planícies de gravilha e nas áreas arenosas 

de Ash-Sharqiya e regiões Al-Batinah (Rouchiche et al., 2003).     

  Mangais (Sapais tropicais – Avicennia marina) (Figura 19) são dominantes em áreas 

espalhadas ao longo de partes da costa. Outras espécies chave nas zonas costeiras são quase 

todas as espécies de arbustos perenes, geralmente suculentas que se vão espalhando pelas 

praias. Áreas salinas interiores possuem muito pouca vegetação (Pickering e Patzelt, 2008; 

Rouchiche et al,, 2003).                        

- Vegetação Montanhosa: A vegetação varia em espécie e densidade dentro do mesmo 

intervalo montanhoso. O principal factor de diferenciação é a topografia, que determina os tipos 

de vegetação de sopé da serra, as escarpas e planícies. Árvore de cobertura vegetal e 

densidade são mais significativas na cadeia de montanhas da região de Dhofar, que é altamente 

afectada pelas chuvas da monção de Verão. As montanhas de Hajar no Norte de Omã 

estendem-se por 700 Km desde a Península de Musandam até Ras al Hadd no Leste. O vale de 

Samail, através do qual a estrada principal a Norte funciona, divide a faixa em Hajar oriental e 

ocidental. A cordilheira de Jabal Al Akhdar na região do Hajar ocidental atinge altitudes 

superiores a 3 000 m, com Jabal Shams (3 009 m), sendo o ponto mais alto. As montanhas de 

Hajar, que estão sujeitas a um regime de chuvas de inverno, com uma precipitação anual de 

cerca de 350 mm, comportam menos cobertura vegetal principalmente devido à natureza 

calcária dos solos, que permitem infiltração profunda de água. Em altitudes inferiores a 
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precipitação anual diminui para uma média de 75 mm (Pickering e Patzelt, 2008; Rouchiche et 

al., 2003). 

Acima dos 2000 m as encostas rochosas expostas são dominadas por espécies de 

Juniperus e Olea retorcidas com espécies associadas. Árvores de fruto de clima temperado 

como ameixoeiras, pessegueiros e romãzeiras são cultivadas no planalto da cordilheira de Jabal 

Akdhar. Entre 1 000 – 2 000 m florestas abertas têm árvores e arbustos espalhados de Olea,  

Sideroxylon e Dodonea (Pickering e Patzelt, 2008). 

A vegetação que cobre ambas as áreas montanhosas a norte e sul do país inclui as 

seguintes espécies de árvores e arbustos: Ficus spp., Olea spp., Dodonea spp., Ziziphus spp., 

Acacia spp., Lania spp., Sterculia spp., Blepharispermum spp., Cadaba spp., Moringa spp., 

Dracena spp., Euphorbia spp., Croton spp., Euclea spp. etc. (Rouchiche et al., 2003) 

As montanhas da península Arábica são profundamente dissecadas por “wadis”. O 

termo árabe “wadi” refere-se a vales que agem como os rios intermitentes que traçam o curso de 

canais de drenagem anterior. Possuem, geralmente, superfícies de gravilha bastante planas que 

constituem as rotas de comunicação entre as aldeias. Alguns contêm nascentes e possuem 

cursos de água ou pequenas piscinas naturais, mas a maioria só possui água num reduzido 

período de tempo depois da chuva, que pode ter caído nas montanhas distantes e causado 

inundações imediatas temporárias (“flash floods”). Mesmo os “wadis” secos possuem, 

geralmente, água perto da superfície ao longo de todo o ano e, portanto, têm sido povoados 

durante séculos, com pequenas aldeias, onde são cultivadas culturas alimentares e pecuária. A 

superfície rochosa dos “wadis” significa que, geralmente, não são pastoreados por cabras e 

camelos e, como a água está muitas vezes disponível, muitas plantas anuais e perenes menores 

são encontrados nestas áreas. Partes dos “wadis” e montanhas mais férteis têm apoiado a 

comunidade agrícola durante séculos. Estas áreas são oásis artificiais criados pelo Homem, 

contêm solos finos acumulados, possuem terraços estreitos em encostas íngremes e são 

irrigados, muitas vezes usando o sistema “Al-Aflaj”, que data de cerca de 3000 a.C. A menores 

altitudes encontram-se as tamareiras (Phoenix dactylifera), intercaladas com cereais, legumes e 

frutas. A maiores altitudes nozes, figos, romãs e frutos vermelhos são cultivados (Pickering e 

Patzelt, 2008). 

Plantas encontradas ao longo das estradas e em áreas perturbadas pela construção e 

povoamento são geralmente espécies pioneiras, e como tal são importantes no processo de 

regeneração do solo. São normalmente anuais e comummente encontradas em ambientes 

semelhantes ao longo dos trópicos. Em Omã, plantas pioneiras incluem espécies de Launea, 

Parthenium, Eliotropium, Solanum, Pluchea e várias gramíneas (Pickering e Patzelt, 2008). 
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As paisagens variadas de Omã com desertos, montanhas, praias, “mangroves”, 

florestas, lagoas, “khors” e “wadis” tornam o país um refúgio para qualquer conjunto de plantas 

nativas florescer. “Khor” é parte de um riacho que é afectado pelo fluxo das marés do oceano, 

descarregando no mar ou estreito. Assim, esta parte do fluxo tem salinidade variável e 

condutividade eléctrica ao longo do ciclo das marés. Devido à variabilidade temporal dos 

parâmetros da qualidade da água dentro da zona da maré, há biótopos únicos muito específicos 

destas zonas. Os riachos podem encontrar-se, por vezes secos na forma de canais lamacentos 

sem fluxo na maré baixa, mas com profundidade significativa na maré alta. Actualmente, com a 

importância da poupança de água e um renovado interesse pela preservação do nosso 

ambiente, num momento onde o desenvolvimento está cada vez mais em ascensão, a utilização 

de plantas nativas é cada vez mais essencial. Os benefícios são enormes uma vez que são 

resistentes à seca e salinidade dos terrenos e requerem pouca manutenção e muito menos 

fertilizantes, pesticidas e água pois adaptaram-se à geografia, hidrologia e clima de Omã. A 

opção da utilização das plantas natives e de promover a biodiversidade, preservar o património 

natural beneficiando ao mesmo tempo do meio ambiente é uma das estratégias da abordagem 

sustentável para o projecto de arquitectura paisagista. Deve existir um plano de gestão dos solos 

e vegetação existente, que limita as áreas a serem protegidas ou mesmo restauradas de forma a 

preservar as comunidades de plantas nativas assim como a biomassa vegetal (Sustainable Sites 

Initiative, 2009; Winbow, 2008). 

Actualmente existe um movimento mundial em ascensão, para chamar a atenção para a 

importância das espécies nativas, tanto na natureza como nas cidades. Isso acontece porque 

muitos países estão agora a aperceber-se da dimensão das dificuldades em lidar com os efeitos 

normalmente negativos de espécies exóticas invasoras que se espalham e substituem a flora 

natural. As espécies nativas são aquelas que evoluíram para sobreviver sem intervenção 

humana. É por isso importante, realizar um plano de gestão e controlo das plantas invasoras, 

quando necessário (Schafër, 2010; Sustainable Sites Initiative, 2009). 

Um dos conceitos que se tenta implementar nos projectos de arquitectura paisagista no 

Sultanato de Omã de forma a abordá-los de maneira sustentável é o conceito de “backyard 

conservation”. O objectivo deste conceito é fornecer “habitats" para a vida selvagem e minimizar 

a utilização da água, escoamento superficial, poluição e erosão. Um componente fundamental do 

“backyard conservation” é o uso de plantas nativas nos espaços exteriores apropriadas às 

condições locais, ao clima e à intenção de projecto. Este conceito pode ser aplicado não só aos 

jardins, mas também a parques, ruas, corredores verdes, e grandes complexos comerciais e 

industriais. A utilização de plantas nativas pode diminuir o uso de água e atrair uma grande 
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variedade de vida selvagem. As plantas nativas podem ser tão exuberantes e atraentes como as 

plantas de “standard landscaping”, utilizando muito menos água. A fauna e a flora de Omã 

evoluíram em conjunto durante milénios, sendo que as plantas nativas são exclusivamente 

adaptadas para fornecer à fauna nativa os alimentos e abrigo necessários. Uma arquitectura 

paisagista nativa e o acompanhamento da vida selvagem nativa fornece um “sentido de lugar” e 

ajuda a mostrar o país como um lugar único e característico (Winbow, 2008; Ministry of Tourism; 

2010). 

Fornecemos no anexo nº 1 uma listagem das várias espécies de árvores, arbustos e 

herbáceas nativas que se podem encontrar por todo o país e que devem ser incorporadas nos 

projectos de arquitectura paisagista sustentáveis no Sultanato de Omã. 

O governo de Omã deve, assim, liderar o caminho para demonstrar o seu compromisso 

para uma sustentabilidade ambiental e económica a longo prazo. A conservação da água e o 

uso de plantas nativas nos projectos de arquitectura paisagista deve ser o foco principal. Devem 

ser implementadas abordagens sustentáveis na arquitectura paisagista assim como outros 

princípios de conservação de forma a garantir que Omã continuará a ser o lugar apetecível para 

viver e visitar no futuro, como o é hoje. 

3.2.3. MATERIAIS 
“Quando o motivo é a sustentabilidade, os principais temas são a eficiência energética, 

isolamento e refrigeração, transporte, produção, materiais adequados e técnicas adequadas…” 

(Schafër, 2009). O tema “Materiais” é um dos mais importantes quando se trata da 

sustentabilidade de qualquer lugar. É no entanto, uma abordagem hesitante uma vez que 

envolve não só a disponibilidade e custos dos mesmos, mas também a sua aptidão para o clima 

e respectiva utilização. Além disso, não há ainda certeza absoluta se e quais as técnicas de 

produção, método de transporte, ou se o cálculo da expectativa de vida é o caminho certo 

(Schafër, 2009). 

A utilização de materiais locais é imperativo para a sustentabilidade uma vez que reduz 

a energia utilizada nos transportes, aumenta a procura de materiais, plantas e solos extraídos, 

manufacturados ou produzidos na região suportando o uso de recursos locais e promovendo 

uma identidade regional. O uso de materiais locais apoia o negócio e comércio local alimentando 

a economia regional, assim como também diminui a necessidade de combustíveis fósseis para o 

transporte, diminuindo a dependência de recursos não renováveis e reduzindo a emissão de 

carbono. Os materiais, plantas e solos utilizados para a construção do projecto de arquitectura 

paisagista devem ser originados perto ou no próprio local do projecto. As distâncias 
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consideradas aceitáveis para a recolha e modificação de materiais de forma sustentável são, 

segundo a “American Society of Landscape Architecture”, as seguintes (Tabela nº 2): 

 

Tipo de Material Distância 
 
Solos 

Extracção, colheita ou recuperação, e 
manufacturação deve ocorrer num raio de 80 
km 

 
Agregados 

Extracção, colheita ou recuperação, e 
manufacturação deve ocorrer num raio de 80 
km 

 
Plantas 

Todas as instalações de crescimento para a 
planta devem estar situadas num raio de 400 
km 
 

 
Outros materiais 

Extracção, colheita ou recuperação, e 
manufacturação deve ocorrer num raio de 80 
km 

Tabela 2. Distância máxima dos materiais utilizados no projecto de arquitectura paisagista sustentável (The 
Sustainable Sites Initiative, 2009) 

 

É por isso de grande importância identificar fontes regionais para as plantas, solos e 

outros materiais utilizados no projecto da paisagem, incluindo materiais reutilizados, 

reaproveitados ou reciclados. Durante a construção, deve ainda garantir-se que estes materiais 

locais, as plantas e os solos sejam instalados e utilizados. 

O sultanato de Omã é composto basicamente de duas regiões geológicas: 

- As Montanhas e suas áreas adjacentes a Norte do país 

- A área de deserto e as montanhas a Sul do país. 

As diversas paisagens do 

país incluem as seguintes 

(Rouchiche, 2003): 

- A Península de Musandam no 

extremo Norte é uma paisagem 

profundamente fissurada – “fiorde-

like” (Figura 20). 

Figura 20. Fiorde de Musandam (www.yourtripdesigner.com) 
 
- O Norte de Omã é delimitado pelas Montanhas Hajar que se estendem por mais de 600 km de 

NW - SE ao longo da costa Norte. A secção de Hajar ocidental, cujo pico de 3 009 m situado nas 

montanhas de Jebel Al-Akhdar, atinge altitudes mais elevadas do que o segmento oriental da 
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cadeia Hajar. Devido à estrutura de sedimentos calcários das montanhas, a água escoa 

regularmente nas ravinas profundamente cortadas dos “wadis”; 

- A região costeira da Batinah é considerada o jardim do Sultanato. É uma planície fértil 

estendendo-se em 400 km de comprimento e 10 a 50 km de largura, entre o Oeste das 

Montanhas Hajar e o Golfo de Omã. Os solos das regiões Norte e Sul da Batinah são do tipo 

aluviossolos. Eles compreendem solos de iodo e areia fina, que representam os solos mais 

adequados para a agricultura. Alguns dos solos de cascalho das planícies inter-fluviais são 

utilizados para produção agrícola, apesar da sua baixa adequação; 

- A região Já’alan localizada a sul da zona este das Montanhas Hajar é onde se encontra o 

deserto conhecido pelas “Wahiba Sands”, que se estende por 200 km até à costa do Oceano 

Índico. Os solos aqui são, formados principalmente por processos aluviais e eólicos. 

Yermossolos constituem também aqui as terras agrícolas mais adequadas. Planícies interfluviais 

com arenossolos são consideradas ter o maior potencial de produção agrícola. 

- O vasto e hostil ambiente agreste da planície central de Omã estende-se por 800 km desde as 

montanhas Hajar até às montanhas de Dhofar, o deserto de Rub Al-Khali ou “Empty Quarter” 

abrange a parte ocidental da região. Solos aluviais no norte comportam yermosolos derivados de 

calcário e representam as terras agrícolas da região. Inundações trazem materiais encharcados 

para as planícies e formam solos de textura fina. 

- A região de Dhofar, é lar para as árvores de “frankincense” e as florestas e pastagens mais 

exuberantes de Omã, abrange 100 000 km2 de paisagens diversas que compõem as altas dunas 

do Rub Al-Khali, o planalto seco, as escarpas das montanhas íngremes, montes e planícies 

costeiras. As planícies de Salalah com seus yermosolos derivados da montanha Norte, 

representam as terras agrícolas mais importantes na região sul. Na montanha, os solos são bem 

estruturados compostos de argila e iodo. Yermosols são também os principais solos no deserto 

Nejd. 

 O Ministério de Comércio e Indústria do Sultanato de Omã é responsável pelos recursos 

minerais do país (Tabela nº 3). Segundo o ministério, estes incluem crómio, calcário, mármore, 

sílica, chumbo, ferro, cobre, quartzo, dolomite, ouro e prata. Juntamente com o ministério da 

economia nacional, o ministério de comércio e indústria implementou um sistema geográfico de 

identificação destes recursos que facilita a gestão e exploração dos mesmos. Ahmed bin Hassan 

al Dheeb, sub-secretário do Ministro do Comércio e Indústria, afirmou que “O objectivo por trás 

da identificação da localização de exploração dos recursos minerais e emissão de licenças de 

exploração às pedreiras e minas é garantir uma diversidade económica e um crescimento 

sustentável do país, para que o povo Omani seja capaz de contribuir para o crescimento 
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económico nacional e seja assegurada mais uma fonte de rendimento a partir dos recursos 

naturais do país.” (in Oman Daily Observer, 2010; Ministry of Commerce and Industry, Sultanate 

of Oman, 2007).  

 
Tabela 3. Produção de recursos minerais no Sultanato de Omã entre 2003 e 2007 (Adaptado de Ministry of 
Commerce and Industry, 2007) 

   

No projecto da paisagem a utilização de alguns destes materiais locais e regionais é 

bastante importante uma vez que promove uma identidade regional suportando o uso de 

recursos naturais locais, ao mesmo tempo que apoia o negócio e comércio local alimentando a 

economia regional e diversificando a economia do país. Assim, no Sultanato de Omã a utilização 

de mármore, calcário, agregados de gravilha e seixos rolados, pedra de grande dimensão e areia 

são alguns dos recursos que poderemos utilizar no projecto de arquitectura paisagista. 

A seguir na tabela nº 4 identificamos algumas das áreas das pedreiras exploradas pelo 

país e alguns dos materiais que estão a ser produzidos nas mesmas, e ainda alguns exemplos 

de projectos que utilizaram este tipo de material. 
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Tipo de Material Empresas mais 
importantes 

Localização 
principais 
instalações 

Imagem 

Mármore Omani Al Ajmi Marble Co., 
 Al Madinah Marble Co., 
 Al Nasser Marble Co.,  
 Al Shanfari Marble Co.,  
 

Sohar, Ibri, Ibra  

Figura 21. Grand Mosque, 
Muscat 

 
Pedra Calcária Al Ansari Group 

Natural Stone Co. LLC 
 

Musandam, Sur, 
Salalah,  

Figura 22. The Wave, 
Muscat 

Pedra natural 
   -Nizwa Stone 
   -Sur Stone 

Al Ansari Group 
National Barka Co. LLC, 
Natural Stone Co. LLC, 
 

Barka, Nizwa, Sur  

Figura 23. Nizwa Stone      . 

Agregados 
‐ Gravilha 

‐ Seixo  

National Barka Co. LLC, 
Natural Stone Co. LLC, 
Al Turki enterprises LLC, 

Barka, Sohar,Sur, 
Salalah 

Figura 24. Al Bustan Palace 
Hotel, Muscat 

Areia Al Turki enterprises LLC, 
National Barka Co. LLC, 
Natural Stone Co. LLC, 

Região costeira da 
Batinah, Deserto 
“Wahiba Sands”, 
Khaluf… 

 

Tabela 4. Tipos de materiais e sua localização no Sultanato de Omã, adaptada da tabela da Estrutura da 
Indústria Mineral de Omã em 2007 (Adaptado de Ministry of Commerce and Industry, 2007) 

 

É ainda bastante importante, se queremos abordar de forma sustentável o projecto de 

arquitectura paisagista, o uso de materiais parcialmente ou totalmente reciclados e a reutilização 

de materiais recuperados do local de construção. Devem ser mantidos no local estruturas ou 

amenidades que possam ser reutilizadas para o novo projecto a ser implementado de forma a 
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evitar os custos de eliminação destes num aterro sanitário além de reduzir os custos de novos 

materiais adquiridos, podendo muitas vezes resultar na criação de sentido de lugar para os 

utilizadores do local. Ao desenhar-se e planear-se a construção do projecto os detalhes de 

construção deve também facilitar-se a sua desconstrução, sem danos ao material, isto para que 

se o produto criado ou parte ainda estiver em condições, possa ser reutilizado novamente.  

A madeira utilizada no projecto deve ainda ser sempre adquirida de espécies arbóreas 

não ameaçadas e certificadas incentivando a gestão sustentável das florestas. É bastante 

comum afirmar-se que excepto por uma faixa estreita de floresta significativa nas montanhas na 

região Sul de Dhofar, Omã não possui nenhuma floresta natural, uma vez que as extensas áreas 

florestais de Acacia tortillis e Prosopis cineraria que o país possui e acomoda nas regiões de Al-

Batinah e Ash-Sharqiya, se encontram bastante degradadas. É por isso importante diminuir o 

uso de madeira nos projectos de arquitectura paisagista desenvolvidos no país ou certificar-nos 

que esta será fornecida de locais onde é produzida e gerida sustentavelmente, de maneira a 

diminuir os efeitos negativos sobre a floresta e outros ecossistemas no sultanato (Rouchiche et 

al., 2003; The Sustainable Sites Initiative, 2009). 

“A utilização dos materiais indicados, de forma sensata e imaginativa aplicada num bom 

“design” de projecto, pode claramente melhorar o perfil de uma cidade hoje e amanhã mais do 

que qualquer edifício certificado” (Schafër, 2009), querendo isto dizer que a utilização acertada 

dos materiais de projecto tem um papel muito importante na ligação do homem à natureza e ao 

ambiente que o rodeia. O arquitecto paisagista dispõe de recursos e materiais que irão 

influenciar o espaço e é da sua responsabilidade utilizá-los de forma eficiente e saber devolvê-

los à natureza com o mínimo impacte ambiental. Conhecer o espaço e projectar para ele é um 

princípio básico da arquitectura e, intrinsecamente, o uso dos materiais mais adequados àquele 

espaço. O arquitecto paisagista é por isso responsável pelo uso eficiente dos recursos naturais 

nos seus projectos. É da sua responsabilidade conservar e preservar esses recursos e usá-los 

de forma económica e racional para que, nem os renováveis se extingam por mau uso, nem os 

não renováveis se extingam rapidamente (Delgado, 2011). 
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4. CASO PRÁTICO: “SIX SENSES SPA” NO HOTEL AL-BUSTAN EM 

MUSCAT, SULTANATO DE OMÃ 

A parte prática deste trabalho consiste na elaboração do projecto de arquitectura 

paisagista para o novo “Six Senses Spa” no hotel Al-Bustan em Muscat. O objectivo do projecto 

era criar um conceito que contribuísse para um desenvolvimento sustentável reduzindo o 

impacto negativo ambiental e social do local. “É do nosso interesse fazer isto já que queremos 

oferecer às futuras gerações a oportunidade de experimentar a beleza natural e a cultura do 

lugar do “spa”. Reconhece-se que a própria construção, assim como as operações de 

tratamento, experiências e excursões do mesmo vão ter um efeito sobre o meio ambiente. Com 

base neste entendimento, estamos empenhados a reduzir os impactos ambientais e sociais 

negativos decorrentes de todas as nossas actividades para melhorar constantemente o nosso 

desempenho de sustentabilidade” (Six Senses, 2010). O “spa” foi desenhado de forma a 

integrar-se no ambiente envolvente de acordo com o estilo Omani. Para isso foi desenvolvido um 

conceito que foca a utilização de materiais locais e/ou provenientes de fontes sustentáveis assim 

como um plano de plantação que utiliza maioritariamente plantas nativas e a gestão e controlo 

de plantas existentes de forma a preservar a integridade do ambiente e das comunidades locais 

que o rodeiam, oferecendo assim uma experiência única integrada no ambiente natural – “Vida 

de luxo em concordância com a natureza”. 

 Na primeira parte, inclui-se a memória descritiva, com a descrição dos fundamentos 

teóricos que serviram para o desenvolvimento da proposta. Na parte desenhada do trabalho são 

apresentados alguns dos cartazes desenvolvidos e apresentados ao Ministério de Turismo do 

Sultanato de Omã para aprovação e desenvolvimento do projecto, assim como alguns dos 

planos desenvolvidos na fase mais detalhada do projecto. São eles: 

- Plano Geral 

- Imagens do “Wadi” 

- Imagens da Área de Acesso à Praia das Senhoras 

- Cartaz de Materiais Seleccionados 

- Cartaz de Plantas Seleccionadas 

- Modelação de Terreno juntamente com o Plano de Pavimentos 

- Plano de Plantação 

- Pormenores de construção 
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4.1. MEMÓRIA DESCRITIVA 

 A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao projecto de arquitectura 

paisagista do “Six Senses Spa at 

Al-Bustan Palace Hotel”. A área 

de projecto é uma área de 8 000 

m2 que se encontra junto ao Hotel 

Al-Bustan em Muscat, um dos 

hotéis mais luxuosos da cidade. O 

hotel encontra-se aninhado entre  

 Figura 25. Hotel Al-Bustan Palace, Muscat (Adaptado de  
http://pbi-tennis.simpleflame.com) 
 a cidade e a natureza, entre as águas cristalinas do Golfo de Omã e as montanhas (Figura 25). 

Localiza-se na costa Este a 5 km da zona antiga da cidade e a 5 do “business district”. O “spa 

Six Senses” vem completar a experiência inovadora que combina a beleza natural do local com 

uma estadia fora do vulgar. Para isto foi necessário ter em conta o conceito “six senses” e 

perceber que a integração do “spa” no meio ambiente era absolutamente necessária. Todo o 

projecto teve de ser desenvolvido em sintonia com o espaço envolvente. O conceito “six senses” 

é o de oferecer o mais alto luxo num ambiente que estimula as sensações indígenas em 

arquitectura, “design” e serviço.   

4.1.1.  OBJECTIVOS 
Após a análise do espaço, da sua envolvente e do conceito proposto ao cliente referem-

se como objectivos de projecto as seguintes premissas, de forma a acentuar as potencialidades 

(lúdicas, funcionais, ecológicas e estéticas) do terreno e minimizar o impacto ambiental e social 

tendo em conta os aspectos de manutenção do espaço exterior e a preservação da vegetação 

existente: 

a) Criação de um desenho de linhas simples, que defina os diferentes espaços e usos 

tornando-os simultaneamente funcionais e aprazíveis. 

b) Criação de referências físicas e visuais, favoráveis à orientação espacial e à legibilidade 

do espaço de intervenção.  

c) Preservação do coberto vegetal que ajude a preservar ou restaurar a biomassa vegetal, 

assim como preservar comunidades de plantas nativas, árvores maduras ou vegetação 

designada por estatuto especial. 

d) Criação de um plano de gestão e controlo de espécies invasoras. 
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e) Optimização dos sistemas de gestão e manutenção, como por exemplo, a escolha de 

espécies nativas de reduzida manutenção bem adaptadas às características locais. 

f) Criação de zonas de recreio passivo, áreas de contemplação e fruição, localizadas nas 

zonas de maior conforto bioclimático. 

g) Selecção de materiais locais e regionais de forma a promover uma identidade regional. 

h) Reutilização e reciclagem de material existente, minimizando os custos de transporte e 

de material adquirido. 

i) Proteger e restaurar os processos e sistemas relacionados com a hidrologia do local, 

como a redução e restrição do uso de água potável, protecção dos recursos de água 

locais, e gestão da água pluvial local. 

j) Utilização de águas pluviais captadas, água condensada do ar condicionado e águas 

residuais recicladas para a irrigação. 

k) Criação de sistemas de irrigação com zonas separadas para árvores, arbustos e 

herbáceas, de maneira a que o sistema possa ser retirado à medida que as plantas se 

estabelecem. 

4.1.2.  DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
Podemos dividir a proposta basicamente 

em três áreas (Figura 26): 

- Área de entrada 

- Área adjacente ao “Wadi” 

- Área de acesso à praia das senhoras.       

 
 
 
 

Figura 26. Plano com a localização das 3 áreas descritas  
na proposta 
 

4.1.2.1. ÁREA DE ENTRADA    

Nesta área dá-se especial ênfase à 

imponência do portão de entrada na fortaleza” que é 

o edíficio do “spa”. Para 

 isto  criou-se um caminho que dirige as        
pessoas do hotel até ao spa num “buggy”. Este 

caminho é enfatizado pela utilização de elementos 

vegetais verticais que direccionam o olhar para a 
Figura 24. Entrada na “fortaleza”, edifício do “spa” 
(Imagem de P49 Deesign & Associates) 
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entrada da “fortaleza”.  

 

Pavimento de Pedra Natural: Propõe-se a utilização de um pavimento de pedra natural num 

padrão “crazy paving”, como o utilizado na área junto à 

piscina do hotel Al-Bustan. A pedra poderá ser 

recolhida no local de construção ou numa das pedreiras 

locais sendo que a cor tem de ser aprovada por um dos 

arquitectos paisagistas.  

                                                                                                                    
 

   Figura 27. Pavimento de pedra natural com 
padrão "crazy paving" 

                                                                                                                                          
Pavimento de Gravilha : Propõe-se a utilização de pavimento de gravilha de 80 mm de diâmetro 

para a área de plantação adjacente ao caminho de entrada na “fortaleza”. Esta poderá ser a 

existente no local, mas se não for suficiente, poderá ser produzida no local ou nas pedreiras 

locais, sendo que a cor e dimensão têm de ser aprovadas por um dos arquitectos paisagistas. 

 

Modelação de Terreno: Não é proposta uma modelação de terreno, mas apenas a regularização 

do mesmo, uma vez que a movimentação de terras poderia prejudicar as raízes do coberto 

vegetal existente. Foram propostos pequenos taludes junto à casa das máquinas existente na 

entrada Este da “fortaleza”, de forma a elevar a vegetação e escondê-la dos visitantes. 

 

Material vegetal: A escolha das espécies vegetais nesta área teve a intenção de transmitir à 

pessoa que se desloca ao spa, esta área como a última que teve a intervenção do Homem. É 

como se fosse a última sensação de civilização, uma vez que o resto dos espaços exteriores 

apresentam apenas plantas nativas integradas na envolvente. 

 

Como elementos de vegetação propostos contam-se: 

- Palmeiras e Árvores: 

P/Pd – Phoenix dactylifera 

P/Rr – Roystonia regia  

                                
T/Ca – Citrus aurantium 

T/ Pi – Peltrophorum inerme 

                                                                                                                Figura 28. Roystonia regia 
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T/Ca – Citrus auranitica 

T/ Pi – Peltrophorum inerme  

 

- Arbustos: 

NS/Aj – Aerva javanica 

NS/Be – Boerhavia elegans 

NS/Er – Euphorbia riebeckii                                                         Figura 29. Peltrophorum inerme 

NS/Fi – Fagonia indica 

NS/Ph – Pseudogaltonia hymenostepleana                               

- Suculentas 

SU/Ad – Aloe dhufarensis 

SU/Av – Aloe vera 

SU/El – Euphorbia larica  

 
- Herbáceas: 

NG/Ps – Pennisetum setaceum                                              Figura 30. Aerva javanica 

NG/Psr – Pennisetum setaceum rubrum 

 NG/Sr – Sacharum ravannae 

 

GC/Sp – Sessuvium portulacastrum  

 
 
 
 
                                                                                                   Figura 31. Sacharum ravaneae 

4.1.2.2. ÁREA ADJACENTE AO “WADI” 
“Wadis” são linhas de água secas que contêm água apenas durante épocas de chuvas 

intensas, ou simplesmente um fluxo intermitente. São oásis verde exuberantes com palmeiras, 

ervas e flores. A fortaleza, o edifício do “spa”, foi construída em certas zonas sobre estacas de 

forma a não intervir com o fluxo de água e configuração do “wadi”. Este “wadi” encontra-se na 

maior parte do ano seco, possuindo apenas um fluxo intermitente durante algumas horas quando 

chove. 

Pavimento de Gravilha: Nesta área o único tipo de pavimento proposto é o pavimento de gravilha 

de 50 - 75 mm de diâmetro para a área de plantação adjacente ao caminho de entrada na 

“fortaleza”. Esta poderá ser a existente no local, mas se não for suficiente, poderá ser produzida 
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no local ou nas pedreiras locais, sendo que a cor e dimensão têm de ser aprovadas por um dos 

arquitectos paisagistas. 

Modelação de Terreno: A modelação de terreno proposta teve como objectivo a regularização do 

caudal de água do “wadi”, em concordância com as cotas propostas pelos arquitectos.  

Material Vegetal: A escolha das espécies vegetais nesta área teve como objectivo uma 

integração e equilíbrio com a envolvente. Foram escolhidas apenas espécies nativas existentes 

em “wadis” naturais e de espécies nativas existentes no local. 

Como elementos de vegetação propostos contam-se: 

- Palmeiras e Árvores: 

P/Pd – Phoenix dactylifera 

 

NT/An – Acacia nilotica 

NT/At – Acacia tortilis 

NT/Mc – Maerua crassifolia 

NT/Pa – Parkinsonia aculeata 

NT/Pc – Prosopis cineraria 

NT/Ta – Tamarix aphylla 

NT/Zs – Ziziphus spina-christi  

                                                                                                          Figura 32. Ziziphus spina-christi 
 

- Arbustos: 

NS/Af – Atriplex farinosa 

NS/Aj – Aerva javanica 

NS/Cc – Capparis cartilaginea 

NS/Cp – Calotropis procera 

NS/Er – Euphorbia riebeckii 

NS/Li – Lawsonia inermis 

NS/Sp – Salvadora persica                                                      Figura 33. Capparis cartilaginea 

 

- Herbáceas: 

NG/Ps – Pennisetum setaceum 

 

GC/Sp – Sessuvium portulacastrum 

                                                                                                         Figura 34. Pennisetum setaceum 
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4.1.2.3. ÁREA DE ACESSO À PRAIA DAS SENHORAS 
Foi criado um caminho de acesso à praia de forma a tornar o percurso agradável podendo 

a pessoa contemplar e usufruir das vistas e da natureza. Criaram-se dois locais de estadia ao 

longo do percurso, de maneira a que as pessoas possam parar para descansar, ou mesmo para 

apreciar o local que pode ser considerado único e característico totalmente encaixado entre as 

montanhas e as areias brancas e a água transparente do Golfo. Estes locais de estadia poderão 

ainda ser utilizados para actividades e experiências pontuais que o “spa” ofereça aos seus 

clientes, como tratamentos ao ar livre, pequenos “workshops” ou palestras durante o Inverno e a 

Primavera. 

 Iluminação pontual e temporária poderá ser adicionada como tochas, velas e lanternas 

ao longo do caminho de forma a “dar ambiente” às actividades. 

Pavimento de Pedra Natural: Propõe-se a utilização de um pavimento de pedra natural num 

padrão “crazy paving”, como o proposto para o caminho de entrada para a fortaleza. A pedra 

poderá ser recolhida no local de construção ou numa das pedreiras locais sendo que a cor tem 

de ser aprovada por um dos arquitectos paisagistas. 

Modelação de Terreno: A modelação de terreno proposta teve como objectivo criar um caminho 

de acesso pedestre à praia de forma confortável integrada no meio envolvente. Para isto foram 

criadas rampas que possuem 1,5% de inclinação com degraus de 3 em 3 metros. 

Material Vegetal: A escolha do material vegetal nesta área tem como intenção transmitir à 

pessoa uma total envolvência com o meio ambiente e a natureza. Foram adicionadas aqui 

algumas espécies nativas utilizadas nos tratamentos de beleza típicos da região como Henna e 

Frankincense de forma a dar a conhecer às senhoras a fonte de muitos dos seus tratamentos de 

beleza.  

Como elementos de vegetação propostos contam-se: 

- Palmeiras e Árvores: 

P/Pd – Phoenix dactylifera 

 

NT/Bs – Boswellia sacra 

 

- Arbustos: 

NS/Af – Atriplex farinosa 

NS/Cp – Calotropis procera 

NS/Er – Euphorbia riebeckii                                                                Figura 35. Calotropis procera 

NS/Hp – Halopeplis perfoliata 
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NS/Li – Lawsonia inermis  

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                              Figura 36. Lawsonia inermis
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4.2. PLANO GERAL 
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4.3. IMAGENS DO “WADI” 
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CORTES AO LONGO DO “WADI” 
 

 
 
CORTE AA’  
 

 
CORTE BB’ 
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4.4.  IMAGENS DA ÁREA DE ACESSO Á PRAIA DAS SENHORAS 
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4.5. CARTAZ DE MATERIAIS SELECCIONADOS 
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4.6. CARTAZ DE PLANTAS SELECCIONADAS 



A  S u s t e n t a b i l i d a d e  d a  A r q u i t e c t u r a  P a i s a g i s t a  n o  S u l t a n a t o  d e  O m ã  e  o  s e u  C o n t r i b u t o  p a r a  u m  T u r i s m o  R e s p o n s á v e l 
 

 59

 

4.7. MODELAÇÃO DE TERRENO E PLANO DE PAVIMENTOS 
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4.8. PLANO DE PLANTAÇÃO 
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4.9. PORMENORES DE CONSTRUÇÃO 
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5. CONCLUSÃO 

A elaboração deste trabalho teve como finalidade abordar as questões relacionadas com 

a sustentabilidade no projecto de arquitectura paisagista no Sultanato de Omã. Foram tratados 

os mais variados assuntos, desde os recursos naturais a utilizar e proteger no projecto da 

paisagem abordando-o de forma sustentável, a importância da paisagem na actividade turística 

do Sultanato de Omã e os recursos naturais a utilizar e proteger ao criar desenvolvimentos 

turísticos de forma sustentável no Sultanato. 

Pretendeu-se com isto abordar o projecto de arquitectura paisagista de forma diferente 

no Sultanato de Omã, que até aqui tem sido tratado como a criação de espaços verdes sem ter 

em conta que os recursos naturais existentes são bens preciosos a proteger e restaurar. O 

projecto de arquitectura paisagista passa agora a ser abordado de forma sustentável tendo em 

conta a necessidade de preservação da paisagem que possui um valor histórico-cultural, assim 

como dos recursos naturais existentes. 

Os recursos hídricos disponíveis são limitados na maioria dos países, especialmente em 

áreas secas como Omã. Por estas razões, a questão da procura de água, particularmente nos 

países secos, é abordado com maior preocupação. A procura do recurso natural da água em 

Omã aumentou como resultado do desenvolvimento financeiro - crescimento do sector agrícola e 

industrial e o aumento da população, o que levou a uma redução preocupante dos recursos 

hídricos. Para proteger e melhorar os recursos de água local e a qualidade da água recebida 

devem ser implementadas estratégias para reduzir o escoamento superficial, como evitar 

superfícies impermeáveis, fornecer armazenamento na paisagem, transporte em valas de 

infiltração ou biofiltração. Deve ainda evitar-se a exposição da precipitação a materiais que 

contribuam como poluentes e evitar a descarga de águas não pluviais. É ainda importante gerir a 

água pluvial localmente, replicando a condição hidrológica referente à infiltração, escoamento e 

evapo-transpiração. Para isto, devem ser tomadas medidas como a utilização de várias camadas 

de vegetação de forma a aumentar a infiltração e reduzir o escoamento superficial, a captura, 

tratamento e reutilização do escoamento superficial localmente e reduzir as superfícies 

impermeáveis. 

É de extrema importância valorizarmos o solo e a sua vegetação se queremos 

desenvolver qualquer projecto da paisagem de forma sustentável. Solos saudáveis são muito 

importantes uma vez que transportam eficazmente nutrientes disponíveis às plantas, armazenam 

carbono na forma de matéria orgânica, absorvem excesso de nutrientes, sedimentos e 
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poluentes. Estão interligados com a vegetação uma vez que fornecem um ambiente saudável ao 

enraizamento das plantas e “habitat”, enquanto estas ajudam a manter a sua estrutura e 

agregação, maximizando a sua capacidade de retenção de água o que por sua vez reduz o 

escoamento superficial. Um plano de gestão de controlo e subsequente gestão de plantas 

invasoras conhecidas encontradas no local deve ser desenvolvido e implementado para limitar 

danos aos serviços do ecossistema local. Devem utilizar-se espécies nativas, não invasoras e 

apropriadas às condições locais, ao clima e à intenção do projecto de forma a melhorar a 

“performance” local e reduzir o uso de recursos naturais, pois estas necessitam de menos 

recursos e menor manutenção. 

A utilização de materiais locais é imperativo para a sustentabilidade uma vez que reduz 

a energia utilizada nos transportes, aumenta a procura de materiais, plantas e solos extraídos, 

manufacturados ou produzidos na região suportando o uso de recursos locais e promovendo 

uma identidade regional. O uso de materiais locais apoia o negócio e comércio local alimentando 

a economia regional, assim como também diminui a necessidade de combustíveis fósseis para o 

transporte, diminuindo a nossa dependência de recursos não renováveis e reduz a emissão de 

carbono. Os materiais, plantas e solos utilizados para a construção do projecto de arquitectura 

paisagista devem ser originados perto ou no próprio local do projecto. 

O projecto apresentado procurou criar um conceito que contribuísse para um 

desenvolvimento sustentável do “spa Six Senses” no hotel Al-Bustan Palace, reduzindo o 

impacto negativo ambiental e social do local. Em todas as áreas desenvolvidas tentou-se 

preservar o coberto vegetal que preserve ou restaure a biomassa vegetal assim como as 

comunidades de plantas nativas e árvores adultas. Foram seleccionados materiais locais e 

regionais de maneira a promover uma identidade regional, e houve uma tentativa de reutilizar e 

reciclar material existente na área de construção ou do hotel. Na área adjacente ao “wadi” o 

edifício foi construído sob estacas de maneira a não intervir com o fluxo e configuração do 

mesmo. O material vegetal foi escolhido de forma cuidada com o intuito de estabilizar e criar um 

“wadi” natural. O sistema de irrigação criado utiliza águas captadas do ar condicionado, águas 

pluviais e águas residuais recicladas, e foi ainda criado em zonas separadas para árvores, 

arbustos e herbáceas, de maneira a que o sistema possa ser retirado à medida que as plantas 

se estabelecem. 

Por fim, esperamos que o trabalho desenvolvido possa contribuir, de alguma forma, para 

o aprofundamento das questões que relacionam a sustentabilidade do projecto de arquitectura 

paisagista com o desenvolvimento da actividade turística do Sultanato de Omã. Espera-se ainda 

que possa contribuir para a elaboração de outros trabalhos que complementem e aprofundem 
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esta temática, pondo à disposição um conjunto de informação que possa servir de base ao 

projecto do espaço em especial ao projecto de arquitectura paisagista.  
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ANEXO 1. TABELA DE PLANTAS NATIVAS DO SULTANATO DE OMÃ  
 

Á
R
V
O
R
ES
 

NOME BOTÂNICO  NOME VULGAR  ÁREA PAÍS   ALTURA 
DIÂMETRO 
COPA  FLORES 

LITROS/PLANTA 
MADURA/DIA 

Acacia tortilis   Árabe: Samur  Norte e centro de Omã  6 m     * branco  500 

Acacia ehrenbergiana  Árabe: Salam  Omã  3 m     * amarelo  500 

Acacia gerardii  Árabe: Tulh  Omã  5 m     * branco  500 

Acacia nilotica  Árabe: Qarat, Tulh  Omã  3 m     * amarelo  500 

Acacia Senegal  Árabe: Thor  Omã  3 m     * branco  500 

Adansonia digitata  Inglês: Baobab  Dhofar: Wadi Hinna e Dalkut  30 m     ** branco    

Anogeissus dhofarica  Árabe: Misteh, Meset  Dhofar  10 m     * amarelo    

Avicennia marina  Inglês: Mangrove  Omã: Lagoas na região costeira  8 m     * laranja/amarelo    

Blepharispermum hirtum     Dhofar  3 m     * branco    

Boscia arabica     Dhofar: Florestas escarposas  5 m     * amarelo/verde    

Boswellia sacra  Inglês: Frankincense  
Árabe: Luban 

Dhofar: Áreas montanhosas  5 m     * branco    

Commiphora gileadensis    
Dhofar: Áreas costeiras 
 e secas  

4 m     * encarnado    

Dracaena serrulata  Árabe: Ariyeb  Dhofar  5 m     * branco    

Delonix elata  Árabe: Ereer  Dhofar: Área das monções  8 m    
*** 
branco/amarelo 

  

Ficus cordata  Inglês: Wild fig  
Árabe: Lithab 

Norte e centro de Omã  12 m     * verde/branco  500 

Ficus cordata salicifolia      Norte e centro de Omã  10 m     * verde/branco  500 

Ficus palmata   Árabe: Teen  Norte e centro de Omã  8 ‐ 10 m     * verde/branco  785 

Ficus vasta  Árabe: Ghaitheet  Dhofar  15 m     *  785 

Juniperus excelsa  Inglês: Juniper  
Árabe: Al alan 

Norte de Omã: Jebel Akhdar  10 m     * branco    

Maerua crassifolia   Árabe: Sarh  Norte e centro de Omã  7 m      * branco    

Maytenus dhofarensis     Dhofar  3 m     * branco    

Moringa peregrina   Inglês: Wild drumstick tree 
Árabe: Shua 

Norte e centro de Omã  6 m     * amarelo/rosa    

Nanorrhops ritchieana   Árabe: Zerbet, Arf  Norte e Centro de Omã  1 m          

Olea europea  Inglês: Olive tree  
Árabe: Itm 

Dhofar  7 m      * branco    

Prosopis cineraria  Ghaf 
Omã: Desertos de areia,  
ao longo de "wadis"  
e planícies de gravilha 

10 m     * amarelo    

Prosopis juliflora  Árabe: Ghaf al Bahri 
Omã: Áreas arenosas  
e de gravilha 

3 m     * amarelo/branco  2000 

Prunus arabicus  Árabe: Mizzi  Norte e centro de Omã  5 m     ** branco    
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Sideroxylon mascatense  But 
Norte de Omã: Montanhas,  
 associada com Olea europea e Juniperus 
excelsa 

2 m     * branco    

Tamarindus indica  Inglês: Tamarind  
Árabe: Subaar 

Dhofar  12 m     * branco/encarnado    

Tecomella undulata  Ferfer  Omã: "Wadis"  7 m      ** laranja    

Ziziphus spina‐Christi  Inglês: Christ's thorn 
Árabe: Sidr (planta), Nabaq (fruto) 

Omã: Planícies de gravilha  
e "wadis" 

10 m     * branco   785 

 
G
R
A
M
ÍN
EA

S 

Adiantum capillus‐veneris     Omã: Áreas sombrias           12 

Arundinella pumila     Dhofar           12 

Cenchrus ciliaris    
Omã: Montanhas e áreas  
arenosas e de gravilha 

         12 

Chloris barbata    
Omã: Montanhas e "wadis"  
arenosos e de gravilha 

         12 

Cymbopogon schoenantus´    
Omã: Planícies de gravilha  
e "wadis" 

         12 

Cyperus conglomeratus    
Omã: Áreas costeiras arenosas e solos arenosos 
e de gravilha 

         12 

Dactyloctenium aegyptium    
Omã: Áreas arenosas e de 
gravilha, ao longo de estradas 

         12 

Juncus rigidus    
Omã: Perto de ribeiros e  
fontes de água 

         12 

Lasiurus scindicus    
Omã: "Wadis" de areia e  
gravilha e taludes  

         12 

Pennisetum setaceum    
Omã: "Wadis" de gravilha e  
taludes  

         12 

Pteris vittata    
Omã: Áreas sombrias, muros  
de terraços, lados de "wadis"  

         12 

Saccharum ravannae     Omã: "Wadis" e perto da água           12 

Setaria verticillata     Omã: Áreas sombrias           12 

Stipagrostis uniplumis    
Omã: "Wadis" rochosos e  
arenosos 

         12 

Typha domingensis     Omã: "Wadis" e perto da água           12 

Selaginella imbricata     Dhofar: Áreas sombrias           12 
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A
R
B
U
ST
O
S 
D
E 
P
EQ

U
EN

O
 P
O
R
TE
 

Aizoon canariense   Inglês: Purslane‐leaved aizoon 
Árabe: Shuheymat ard 

Norte e Centro de Omã  20 cm     * amarelo  30 

Alectra parasitica     Dhofar   30 cm     * amarelo  70 

Alternanthera pungens     Dhofar  20 cm  1 m  ** verde  70 

Ammannia baccifera    
Omã: Áreas sombrias e  
com água 

40 cm     * encarnado  70 

Anagallis arvensis  Inglês: Blue pimpernel  
Árabe: Ain al qat 

Omã ‐ Montanhas  30 cm     ** azul  70 

Anastatica hierochuntica   Inglês: Rose of jericho  
Árabe: Kaf mariam 

Norte e Centro de Omã  20 cm     * verde  30 

Andrachne telephioides   Árabe: Kubdanayt  Norte e Centro de Omã  20 ‐ 30 cm     * verde  30 

Aristolochia bracteolata   Árabe: Ghaghae  Norte e Centro de Omã  20 cm     * rosa  30 

Arnebia hispidissima  Inglês: Arabian primrose 
Árabe: Habrak 

Omã  20 cm     ** amarelo    

Asphodetus tenuifolius     Norte de Omã: Áreas arenosas e de gravilha   15 ‐ 70 cm     ** branco  30 

Barleria aucheriana   Árabe: Thefied  Norte e Centro de Omã  50 cm     *** roxa  30 

Barleria proxima     Dhofar  25 cm     ** laranja  70 

Blepharis ciliaris  Inglês: Eyelash plant  
Árabe: nigeyl 

Norte e Centro de Omã  30 cm     ** roxa  30 

Caralluma arabica   Árabe: Thigga  Norte e Centro de Omã  40 cm     ** roxa  30 

Caralluma flava  Árabe: Duru'al kelbeh  Dhofar  50 cm     *** amarelo  70 

Caralluma quadrangula     Dhofar  50 cm     * amarelo  70 

Centaurea pseudosinaica      Norte e Centro de Omã  40 cm     *** amarelo  30 

Chrozophora oblongifolia   Árabe: Tannum, Tinib  Norte e Centro de Omã  50 cm     * verde  30 

Commelina forskaolii  Árabe: Rat's ear  Dhofar: "Wadis"  30 cm     ** azul    

Cometes surathensis    
Omã: "Wadis" de gravilha, 
 taludes montanhosos e áreas perturbadas 

20 cm     ** branco  30 

Convolvulus prostatus   Árabe: Aleeq malweeh,  
Rukhaima 

Norte e Centro de Omã  50 cm     *** branco  30 

Conyza bonariensis   Inglês: Fleabane  
Árabe: Hashish al gabal 

Norte e Centro de Omã  50 cm     ** rosa  70 

Corchorus depressus  Árabe: Matara 
Omã: "Wadis", gravilha e  
planícies arenosas 

30 cm     * amarelo  70 

Crotalaria aegyptiaca   Árabe: Nizaar  Norte e Centro de Omã  45 cm     ** amarelo  30 

Desmidorchis arabica  Árabe: Khansur  Norte do País  30 cm     *** rosa  70 

Desmidorchis penicillata  Árabe: Dij 
Jebel Akhdar, associado a  
Oleae europea e Juniperus excelsa 

40 cm    
** encarnado 
escuro 

70 

Dorstenia foetida  Árabe: Karteeb  Dhofar  25 cm     * verde  70 

Echiochilon persicum  Inglês: Stone‐seed 
Omã: Áreas arenosas e de 
gravilha 

30 cm     ** branco  30 
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Eulophia petersii    
Dhofar: Taludes secos e  
rochosos  

3 m     *** verde com roxo  30 

Euphorbia hadramautica     Dhofar  25 cm     * verde  70 

Euphorbia orbiculifolia     Dhofar  20 cm     ** branco  70 

Erodium laciniatum   Árabe: Raqm  Norte e Centro de Omã  40 cm     ** rosa  30 

Frankenia pulverulenta   Árabe: Mulleih, Umm thuraib  Norte e Centro de Omã  40 cm     * branco  30 

Gladiolus candidus     Dhofar: Montanhas  45 cm     ** branco  70 

Glossonema varians  Árabe: Itr  Omã: Planícies de gravilha  30 cm     * amarelo  30 

Geranium mascatense   Inglês: Geranium  
Árabe: Shuwayb al hamam 

Norte e Centro de Omã  40 cm     * rosa    

Grewia erythraea   Árabe: Sharham  Norte e Centro de Omã  50 cm     ** branco    

Gypsophila bellidifolia   Dhofar: Taludes rochosos  
e "Wadis" de gravilha 

Norte e Centro de Omã  80 cm     *** branco    

Halopeplis perfoliata  Inglês: String of beads  
Árabe: Gharaz 

Zonas Costeiras de Omã  50 cm     *** rosa  30 

Halothamnus bottae  Árabe: Qidqid  Norte e Centro de Omã  30 cm     ** amarelo pálido    

Haplophyllum tuberculatum   Árabe: Tafr tais, shajrat al  
ba'ud 

Norte e Centro de Omã  50 cm     ** amarelo    

Helianthemum citrinum     Dhofar: Áreas rochosas  20 cm     ** amarelo  70 

Helichrysum makranicum   Árabe: Shajarat al babaw  Norte e Centro de Omã  50 cm     ** branco    

Heliotropium calcareum   Árabe: Khashafah  Norte e Centro de Omã  50 cm     *** branco    

Helichrysum glumaceum     Omã: Encostas rochosas  25 cm     * branco  30 

Heliotropium longiflorum     Dhofar: Áreas pantanosas  40 cm     *** branco  120 

Herniaria maskatensis    
Omã: Áreas rochosos e de  
gravilha 

7 cm     * verde  30 

Hyoscyamus muticus   Inglês: Henbane  
Árabe: Sam al far 

Norte e Centro de Omã  40 cm     *** branco e rosa  30 

Justicia diffusa     Dhofar  30 cm     *** rosa  70 

Justicia odora     Dhofar  30 cm     ** amarelo  70 

Kleinia saginata     Dhofar  40 cm     ** encarnado  70 

Kohautia caespitosa      Norte e Centro de Omã           30 

Lavandula dhofarensis  Inglês: Lavender  Dhofar  50 cm     *** roxa  70 

Lindenbergia arabica   Árabe: Suqqait  Norte e Centro de Omã  50 cm     * amarelo    

Malva parviflora  Inglês: Cheeseweed mallow  
Árabe: Shuwayb al hamam 

Omã  25 cm     * branco    

Meliotus indicus   Inglês: Scented trefoil  
Árabe: Zurairga, Handagug 

Norte e Centro de Omã  50 cm     * amarelo    

Melhania muricata      Norte e Centro de Omã  40 cm     *** amarelo    

Melhania ovata    
Omã: Planícies rochosas e de  
gravilha 

10 cm  30 cm  * amarelo  30 

Morettia parviflora   Árabe: Hafra  Norte e Centro de Omã  40 cm     * branco    

Neuracanthus spinosus     Dhofar  17 cm  1m  ** roxas  70 
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Ocimum forskaolii  Inglês: Basil  
Árabe: Rehan 

   40 cm    
*** escarlate e  
branco 

30 

Orobanche dhofarensis     Dhofar   40 cm     *** branco  70 

Orobenche ramosa L  Inglês: Branched broomrape  Omã  20 cm     *** azul    

Oxalis corniculata  Árabe: Mahummad 
Omã: Áreas de sombra  
próximo da água 

30 cm     ** amarelo  70 

Paracaryum intermedium     Norte e Centro de Omã  40 cm     ** azul    

Peperomia pellucida     Dhofar: Áreas sombrias  10 cm     * encarnado  70 

Phagnalon viridifolium     Norte de Omã  30 cm     * rosa  70 

Phyla nodiflora    
Omã: Áreas com águas  
paradas 

30 cm     * rosa  70 

Physalis minima  Inglês: Sunberry  Omã  40 cm     * branco    

Polygala muscatense  Árabe: Ghashaish  Omã  30 ‐ 40 cm     ** roxa    

Portulaca olearacea  Árabe: Barbir, Baklah  Omã  30 cm     * amarelo    

Pseudogaillonia 
hymenostephana 

Inglês: Popcorn plant  
Árabe: Shayriya 

Norte de Omã  40 cm     *** rosa  70 

Pseudolotus villosus    
Norte de Omã: Encostas  
rochosas 

15 cm     * amarelo  30 

Pulicaria argyrophylla    
Sul de Omã: Ao longo das  
estradas 

50 cm     ** amarelo  30 

Ranunculus muricatus  Spinyfruit buttercup  Norte de Omã  35 cm     * amarelo    

Reichardia tingitana     Norte de Omã  20 cm     ** amarelo    

Rumex versicarius  Inglês:Sorrel, bladderdock  
Árabe: Haamitha 

Omã   30 cm     ** rosa    

Ruta chapelensis  Inglês: Egyptian rue 
 Árabe: Khidf 

Norte e Centro de Omã  40 cm     ** amarelo  70 

Salsola rubescens  Árabe: Khumkham  Norte e Centro de Omã  30 cm     * branco    

Salvia aegyptiaca  Inglês: Sage, clary 
 Árabe: Ra'al, Maramia, Qas'aain 

Por todo o país, em "wadis" e  
taludes rochosos 

30cm     ** roxo  70 

Schweinfurthia imbricata     Omã  15 cm     * rosa    

Seddera glomerata    
Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

30 cm     ** branco  30 

Senna holosericea  Árabe: Ishriq, Kharkhash  Omã: Áreas arenosas e de gravilha  60 cm     * amarelo  30 

Senna italica  Árabe: Ishrik  Norte e Centro de Omã  50 cm     ** amarelo  70 

Seetzenia lanata  Árabe: Abu showka, Habain  Norte de Omã: Áreas arenosas e de gravilha  30 cm     * amarelo/verde  30 

Sevada schimperi     Dhofar e área central  40 cm     * amarelo  70 

Silane conoidea     Norte de Omã  30 cm     * rosa    

Sonchus oleraceus  Inglês: Sowthistle  
Árabe: Adheed, dalaween 

Norte e Centro de Omã  40 cm     *** amarelo    

Tetraena simplex  Abu rubaika 
Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

20 ‐ 30 cm     * amarelo  30 
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Teucrium nummularifolium    
Solos secos e pedrosos de  
Dhofar 

30 cm     *** roxo  30 

Teucrium stocksianum  Inglês: Germander, Árabe: Já'ada  Norte de Omã  25 cm     *** rosa    

Tribulus terrestris  Puncture vine 
Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

60 cm     * amarelo  30 

Trichodesma hildebrandtii     Dhofar: Áreas costeiras e secas  50 cm     ** branco  30 

Tridax procumbens  Coat buttons  Dhofar: Áreas rochosas  40 cm     * branco  30 

Vernonia cinerea  Inglês:Little ironweed 
 Árabe: kibb 

Áreas perturbadas  50 cm     ** rosa/branco  30 
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Abelmoschus manihot  Árabe: Okra, Semerhot  Dhofar  1 m      ** amarelo  70 

Abutilon pannosum   Árabe: Munnaqa  Norte e Centro de Omã  2 m     ** amarelo  30 

Acalypha indica     Omã: Solos perturbados  75 cm     * verde  30 

Achyranthes aspera  Árabe: Harsha  Omã  80 cm      ** rosa    

Acridocarpus orientalis   Árabe: Qafas  Norte e Centro de Omã  3 m     ** amarelo  70 

Adenium obesum  Inglês: Desert rose  Omã  1,5m     *** rosa  70 

Aerva javanica   Árabe: Ra  Norte e Centro de Omã  1 m     *** branco    

Alhagi graecorum   Inglês: Camel Thorn  
Árabe: Shuwaiqa 

Norte e Centro de Omã  1 m     ** rosa    

Aloe dhofarensis  Inglês: Aloe  
Árabe: Saqal 

Dhofar  1 m     *** encarnado  70 

Aloe vera  Inglês: Barbados aloe  
Árabe: Siqal 

Omã: Taludes rochosos e  
"Wadis" 

1,5 m     ** amarelo  10 

Amaranthus graecizans  Árabe: Dadh, Quttaif  Omã: Ao longo de estradas  70 cm     * verde  30 

Ammi majus   Inglês: Queen Anne's lace,  
Nayniya 

Norte e Centro de Omã  60 cm     *** branco  30 

Anabasis setifera   Árabe: Gilu  Norte e Centro de Omã  60 cm     * castanho    

Argenome mexicana  Inglês: Mexican poppy  
Árabe: Ghadrect 

Dhofar: Áreas abertas e "wadis"  1 m     ** amarelo  70 

Arthrocnemum macrostachyum  Árabe: Hamadh 
Omã: Regiões costeiras e  
arenosas 

2 m     * verde    

Atriplex farinosa  Árabe: Afar 
Omã: Regiões costeiras e  
arenosas 

1,5 m     * verde  70 

Atriplex leucoclada   Inglês: Sea Orach  
Árabe: Rughl 

Norte e Centro de Omã  1 m     * amarelo  70 

Bidens pilosa  Inglês: Blackjack  Omã: Áreas abertas perto água  1 m     * branco  120 

Blepharis dhofarensis     Dhofar  5 m     * branco  70 

Boerhavia elegans   Árabe: Hadimdam  Norte e Centro de Omã  60 cm     *** rosa  70 

Cadaba farinosa   Árabe: Simar, Azan al arnab  Norte e Centro de Omã  2 m     ** branco  30 

Cadaba heterotricha      Norte e Centro de Omã  2 m     ** creme  30 

Cadia purpurea     Dhofar  1 ‐ 2 m     * encarnado  70 

Caesalpinia erianthera     Dhofar  1 ‐ 2 m     ** amarelo  70 
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Calligonum comosum   Árabe: Abal, Arta, Dhakar  Norte e Centro de Omã  2 m     ** branco e rosa  70 

Calotropis procera   Inglês: Giant milkweedÁrabe: ashkhar  Norte e Centro de Omã  5 m     *** roxas  70 

Campylanthus pungens     Dhofar  1 m     ** rosa  70 

Capparis cartilaginea   Inglês: Caper plant  
Árabe: Lezaf 

Norte e Centro de Omã  3 m (trepadeira)     ** branco  70 

Capparis spinosa   Inglês: Caper  
Árabe: Laysoof 

Norte e Centro de Omã  2 m     ** branco  70 

Ceratonia oreothauma   Árabe: Tiyu  Norte e Centro de Omã  3 ‐ 4m     * branco  30 

Chenopodium murale    
Omã: Áreas perturbadas e  
irrigadas 

60 cm     * verde  70 

Cissus quadrangularis  Inglês: Ataerey  
Árabe: Sila'a 

Dhofar  5 m (trepadeira)     * amarelo  70 

Cistanche phelypae  Árabe: Basul, Dhamin 
Omã: Regiões costeiras e  
arenosas 

70 cm     *** amarelo  70 

Citrullus colocynthis   Inglês: Desert Squash 
 Árabe:Handal 

Norte e Centro de Omã  2 m     * amarelo  30 

Cleome austroarabica   Árabe: Muqaybil as‐shams,  
mashta 

Norte e Centro de Omã  1 m     * amarelo  30 

Cleome rupicola    
Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

80 cm     * amarelo  30 

Cocculus pendulus   Árabe: Nishtain, Fashkha  Norte e Centro de Omã  1 m     * rosa  30 

Commicarpus boissieri     Omã  1 m  *** rosa     70 

Commicarpus helenae   Aytif  Norte e Centro de Omã  60 cm     * branco  70 

Commiphora gileadensis  Árabe: Sookof  Dhofar  3 m     * rosa  70 

Commiphora wightii   Inglês: Myrrh  
Árabe: Muqul 

Norte e Centro de Omã  1,5 m     * rosa  70 

Convolvus cephalopodus     Áreas costeiras: Dunas de areia  50 cm     ** branco  30 

Convolvus virgatus  Hibab risha 
Omã: Áreas rochosas e de  
gravilha 

60 cm     ** branco  30 

Corallocarpus schimperi      Norte e Centro de Omã  4 m (trepadeira)     * roxa  30 

Corallocarpus epigaes    
Omã: Áreas rochosas e de  
gravilha 

4 m (trepadeira)     * amarelo  30 

Cordia ovalis  Inglês: Sandpaper tree  
Árabe: Ayteet 

Dhofar  2 ‐ 3m     * branco  70 

Cordia perrottettii  Árabe: Sebheet  Dhofar  3 ‐ 3m     ** laranja  70 

Crotalaria retusa     Dhofar  1,5m     ** amarelo  70 

Cucumis sativus     Dhofar  5 m (trepadeira)     * amarelo  70 

Cuscuta planiflora  Inglês: Dodder, Cow lace 
Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

      ** branco  30 

Dalechampia scandens    
Omã: Planícies arenosas e de  
gravilha e "wadis" 

3m      * verde  70 
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Datura metal  Inglês: Devil's trumpet  
Árabe: Maranhah 

Omã  2 m      ** branco  70 

Dicoma schimperi     Omã  70 cm     ** rosa  70 

Digera muricata     Omã  70 cm     ** rosa    

Diplotaxis harra  Árabe: Khawshyan  Omã  60 cm     ** amarelo    

Dipterygium glaucum   Árabe: Alga  Norte e Centro de Omã  80 cm     ** amarelo    

Dodonae viscosa   Árabe: Shahas  Norte e Centro de Omã  2 m     ** rosa  70 

Dyerophytum indicum   Árabe: Malihlah  Norte e Centro de Omã  2 m     ** rosa  70 

Dyschoriste dalyi  Inglês: dayfed  Dhofar  60 cm     ** roxa  70 

Ecbolium viride  Thawmah  Norte e Centro de Omã  1 m      * verde  30 

Echidnopsis abyssinica   Árabe: Qana, Shawk al gamal  Norte e Centro de Omã  1 m     ** azul  30 

Echiochilon persicum      Norte e Centro de Omã  60 cm     * azul  30 

Echidnopsis scutellata     Dhofar        * amarelo  70 

Echinops spinosissimus  Inglês: Globe thistle Árabe: Kan'a  Montanhas do norte do país  2 m     *** branca  70 

Eclipta prostata  Inglês: False daisy  
Árabe: Masadate 

Omã: Áreas perturbadas e pantanosas  1 m      * branco  70 

Ephedra pachyclada  Árabe: Ansab, Ansaran  Montanhas do norte do país  1 m     ** amarelo  70 

Ephedra foliata   Árabe: Alenda  Norte e Centro de Omã  3 m (trepadeira)     *  70 

Epipactis veratrifolia    
Omã: "Wadis", nascentes e  
áreas de sombra 

60 cm     * verde  120 

Euphorbia balsamifera  Árabe: Tikedoha  Dhofar  1 m  1,5 m  * amarelo  70 

Euphorbia cactus  Árabe: Zugher  Dhofar: Áreas rochosas  1 m     ** amarelo  70 

Euphorbia larica   Árabe: Issbaq  Norte e Centro de Omã  1 m  1,5 m  * verde/amarelo  30 

Euphorbia smithii     Dhofar  5 m     * amarelo  70 

Euphorbia riebeckii     Omã  80 cm     ** rosa  30 

Euryops arabicus   Árabe: Hanqalan, Hayqalan  Norte e Centro de Omã  80 cm     ** amarelo  30 

Fagonia indica   Árabe: Shukaa  Norte e Centro de Omã  80 cm     * rosa  30 

Fagonia luntii     Dhofar  2 m     ** roxo  70 

Farsetia linearis      Norte e Centro de Omã        *  30 

Ficus sycomorus  Árabe Sawqam  Dhofar  2 m     *  70 

Forsskaolea tenacissima  Árabe: Iazzaq, Mqlazaq 
Omã: Montanhas, "wadis" e Planícies de 
gravilha 

60 m     * verde/amarelo  70 

Gaillonia aucheri  Árabe: Khurman 
Omã: Planícies de gravilha e  
"wadis" 

1,5m     ** branco  70 

Gladiolus italicus  Árabe: Sa'ad, maash  Norte de Omã   1 m     *** rosa  70 

Gomphocarpus fruticosus     Dhofar: Ao longo estradas  1 m     * verde    

Gossypium stocksii  Inglês: Cotton Árabe: Kutun  Dhofar  2 m     *** rosa    

Grewia erythraea  Árabe: Sharham  Dhofar e Montanhas do Norte  2 m     * branco    

Grewia villosa  Árabe: Bureek  Dhofar  2 m     ** amarelo    

Gypsophila Montana    
Dhofar: Taludes rochosos,  
"wadis" de gravilha 

80 cm     ** branco  70 

Haloxylon salicornicum   Árabe: Gatha, Remth  Norte e Centro de Omã  1 m     * verde    
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Haplophyllum tuberculatum    
Omã: Planícies de gravilha e  
taludes rochosos 

60 cm     ** amarelo  30 

Helianthemum citrinum     Dhofar: Áreas rochosas  20 cm     ** amarelo  30 

Heliotropium bacciferum  Árabe: Hahhfa 
Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

1 m     * branco  30 

Hildebrandtia africana    
Dhofar: Taludes rochosos,  
"wadis" de gravilha 

1 m     ** branco  30 

Hybanthus durus     Dhofar  1 m     ** branco  70 

Hyoscyamus insanus     Omã  60cm     ** branca e roxa    

Hypoestes forskaolii        1m    
*** roxa (parecido  
com brincos de 
princesa) 

  

Impatiens balsamina     Norte de Omã e Dhofar  1,5 m     ** rosa  10 

Indigofera spp     Omã  3 m     * encarnado    

Indigofera coerulea  Árabe: Heweer  Dhofar  1 m     * rosa  70 

Indigofera intricata     Omã: Áreas rochosas  70 cm     * encarnado  30 

Indigofera oblongifolia   Árabe: Hasaar, ahsit  Norte e Centro de Omã  2 m     ** rosa    

Indigogera  volkensii     Omã: Áreas rochosas        * encarnado  30 

Iphiona aucheri   Árabe: Khassya  Norte e Centro de Omã  80 cm     ** amarelo    

Ipomea obscura     Dhofar  2 m     *** amarelo  70 

Ipomea pes‐caprae  Inglês: Horse footprint Árabe: Deregh  Praias arenosas  50m (trepadeira)    *** rosa  30 

Jasminum grandiflorum  Inglês: Jasmine  
Árabe: Yasmin razqy 

Dhofar  3 m (trepadeira)     *** branco  70 

Jatropha dhofarica  Árabe: Zebrot  Dhofar  3 m     * branco  70 

Jaubertia aucheri   Árabe: Khurman  Norte e Centro de Omã  1 m     ** branco  30 

Kohautia caespitosa  Árabe: Silk  Norte e Centro de Omã  80 cm     ** branco  30 

Launaea    
Omã: Áreas ao longo das  
estradas 

60 cm     ** amarelo  30 

Launae bornmuelleri     Omã  60 cm     ** amarelo    

Launea castanosperma     Dhofar  50 cm     * amarelo  70 

Launaea intybacea     Omã  50 cm     * amarelo    

Lavandula subnuda   Árabe: Haraq, Sawnar  Norte e Centro de Omã  60 cm  100 cm  *** roxa  30 

Lawsonia inermis  Inglês: Henna  
Árabe: Hinna 

Omã: "Wadis" e solos  
perturbados 

3 m     ** branco  30 

Leptadenia pyrotechnica   Árabe: Moorakh  Norte e Centro de Omã  3 ‐ 4 m  3 ‐ 4 m  * amarelo    

Leucas inflata   Árabe: Jeidad, Qotnya  Norte e Centro de Omã  80 cm     ** branco  70 

Leucas urticifolia     Dhofar  80 cm     ** branco  70 

Limonium axillare  Inglês: Sea lavender  Dhofar  60 cm     *** rosa  30 

Limonium sarcophyllum   Árabe: Qataf  Norte e Centro de Omã        * amarelo  30 

Lonicera aucheri  Árabe: Kanum  Jebel Akhadar  2 m     ** amarelo  70 

Lotus garcinii     Áreas salinas de Omã  80 cm     * rosa  70 

Lycium shawii   Árabe: Qasad  Norte e Centro de Omã  2m     * branco  30 

Megalochlamys violacea     Dhofar  1 m     * roxa  70 
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Merremia hadramautica     Dhofar  60 cm     *** amarelo  70 

Merremia somalensis     Dhofar  1 m     * amarelo  70 

Nerium oleander   Inglês: Oleander 
Árabe: Haban 

Norte e Centro de Omã  4m     ** rosa   70 

Ochradenus arabicus   Qurliya, Asmat  Norte e Centro de Omã  1 m     ** amarelo  70 

Ochradenus aucheri   Árabe: Asa al Jebel, Jash  Norte e Centro de Omã  1 m     * branco/amarelo  30 

Ocimum dhofarense     Dhofar  2m     ** roxo  30 

Ocimum forskohlei  Inglês: Omani Basil Árabe: Rihaan  Dhofar  60 cm     ** branco  30 

Parthenium hysterophorus  Inglês: Feverfew  Omã: Áreas arenosas de "wadis"  1,5 m     * branco  70 

Pavonia schweinfurthii    
Dhofar: Taludes de gravilha e  
"wadis" 

65 cm     * branco  70 

Pentatropis nivalis  Árabe: Schuntob  Omã  5 m     * amarelo    

Periploca aphylla  Árabe: Handaboob  Omã  3 m      * encarnado escuro    

Periploca visciformis  Árabe: Handaboob  Omã  1 m     * amarelo    

Pergularia tomentosa  Árabe: Qhalaqah 
Omã: "Wadis" e taludes  
montanhosos 

2 m     * verde  70 

Physorhynchus 
chamaerapistrum  Árabe: Khafij 

Planícies arenosas no Norte de 
 Omã 

1m     *** roxas  30 

Plectranthus barbatus  Árabe: Deforeg  Dhofar  60 cm     *** roxo  70 

Plicosepalus acaciae     Dhofar        ** encarnado  70 

Pulicaria glutinosa  Árabe: Thal  Omã  1 m     ** amarelo    

Pluchea arabica    
Áreas secas onde a toalha  
freática se encontra perto da superfície 

70 cm  1m  * rosa  70 

Pluchea dioscoridis  Inglês: Ploughman's spikenard, Árabe: 
Barnoof 

Omã  3 m      * rosa    

Plumbago zeylanica  Árabe: Enki'n  Dhofar  2 m     ** branco  70 

Polygonum glabrum  Ingl~es: Dense flowered  
knotweed 

Dhofar  1 m     ** rosa  70 

Pupalia lappacea     Omã: Ao longo de estradas  90 cm     ** branco  30 

Pteropyrum scoparium  Árabe: Sidaf  Norte de Omã  1,5 m     ** rosa  30 

Pycnocycla aucheriana     Montanhas do norte do país  60 cm     ** rosa  70 

Reseda aucheri  Árabe: Zinban 
Norte de Omã: Áreas rochosas  
e arenosas 

60 cm     ** branco  30 

Rhazia stricta  Árabe: Harmal 
Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

80 cm     * branco  30 

Rhus aucheri  Árabe: Qataf  Norte e Centro de Omã  2 m  3 m  * verde  70 

Rhynchosia minima  Inglês: Least Snout bean                

Ricinus communis  Ingl~es: Castor oil plant  
Árabe: Arash 

Omã: "Wadis" e solos  
perturbados 

2 m      ** branco  70 

Ruttya fruticosa  Árabe: Maghleef, Msisi  Dhofar: Montanhas  3m     *** encarnado  70 

Sarcostemma viminale  Árabe: Beedowl  Dhofar e Montanhas do Norte  1 m     ** branco  70 
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Salix acmophylla  Inglês: Willow  
Árabe: Sawjar 

Norte e Centro de Omã  1,5 m     *  70 

Salsola drummondii     Norte e Centro de Omã  70 cm     ** rosa  30 

Salvadora persica  Inglês: Toothbrush tree  
Árabe: Arak, Rak 

Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

2 m  6 m  * branco  30 

Sansevieria ehrenbergia  Árabe: Shoobta  Dhofar  1 m     *** roxo  70 

Schweinfurthia papilonacea     Norte e Centro de Omã  60 cm     * amarelo  70 

Senna holosericea  Árabe: Ishriq, kharkhash 
Omã: Áreas arenosas e de  
gravilha 

60 cm     ** amarelo  30 

Sisymbrium erysimoides  Maharraqa  Omã: Áreas rochosas e gravilha  70 cm        30 

Solanum incanum  Inglês: Palestine nightshade 
 Árabe: shirinjiban 

Omã  1 m     ** roxo    

Solanum nigrum  Inglês: Black nightshade  
Árabe: Majaj 

Omã: Áreas perto de água  60 cm     ** branco  70 

Spergula fallax    
Norte de Omã: Solos arenosos  
e "wadis" 

25 cm     ** branco  70 

Sphaeracoma aucheri  Árabe: Handhool  Norte e Centro de Omã  70 cm     *  30 

Striga gesneirioides     Dhofar  45 cm     ** rosa  70 

Suaeda vermiculata  Inglês: Sea blite  
Árabe: Suwaida 

Regiões costeiras  1,5 m     *** rosa  30 

Talinum portulacifolium  Árabe: Hurjaj  Dhofar  1 m     * roxo  70 

Tamarix aphylla  Árabe: Tamarisk, athl  Omã  6 m     ** rosa    

Taverniera cuneifolia  Árabe: Asmat  Norte de Omã  1 m     * rosa  70 

Taverniera glabra  Árabe: Asmat, Ward al jebel  Norte e Centro de Omã  1,5 m     ** rosa  30 

Tephrosia nubica  Árabe: Aytiman  Norte de Omã  1,25 m     ** rosa  70 

Tetraena qatarense  Árabe: Theromet, Hoorem 
Omã: Planícies de gravilha e  
areia 

80 cm     * branca  30 

Triumfetta pentadra     Dhofar  60 cm     * amarelo  70 

Verbascum omanense  Árabe: Mayta  Norte e Centro de Omã  1 m     ** amarelo    

Withania somnifera  Árabe: Babu 
Omã: "Wadis" e sopés das 
 montanhas 

1,5 m     * verde/amarelo  70 

 
 
 


