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4.9 PAISAGEM 

 

4.9.1 Enquadramento 

 

Qualquer tipo de intervenção no território que esteja associada à mobilização do coberto vegetal e 

à modelação de terrenos, como é o caso da implementação do projecto, implica impactes nos 

elementos estruturais da paisagem, que resultam em perturbações na dinâmica e na manifestação 

visual do local. 

 

Na Paisagem foram considerados os factores referentes às unidades paisagísticas, à qualidade da 

paisagem e à fragilidade da paisagem. 

 

A caracterização da situação de referência da componente paisagem tem como objectivo o 

conhecimento e a compreensão, à escala regional, da paisagem do local em estudo. Assim, esta 

caracterização compreende várias aproximações metodológicas: inicialmente uma caracterização 

objectiva com o estudo dos elementos estruturantes do território e o estudo do funcionamento e da 

participação de cada elemento no mesmo e posteriormente uma caracterização mais subjectiva, 

que consiste na caracterização e avaliação da manifestação visual do território, que é conhecida 

por paisagem. 

 

A caracterização apresentada foi realizada segundo dois tipos de metodologias: inicialmente pela 

metodologia conhecida como Landscape Ecology, para a caracterização e compreensão da 

paisagem como ente organizado e funcional e posteriormente pela metodologia proposta pela 

Countryside Commission – Landscape Assessment, para a caracterização e avaliação visual da 

paisagem. 

 

A recolha de informação para a caracterização da situação de referência foi realizada quer em 

trabalho de gabinete, quer em trabalho de campo, tendo em consideração diversa bibliografia 

existente sobre a região, fotografia aérea e fichas de campo, nomeadamente referente a áreas de 

elevado valor ecológico e paisagístico. O esquema metodológico utilizado é apresentado na figura 

seguinte. 
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Figura 4.9-1– Abordagem metodológica da componente da Paisagem 
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4.9.2 Principais Aspectos 

 

4.9.2.1 Estrutura da Paisagem 

 

GGGEEEOOOLLLOOOGGGIIIAAA   

 

Relativamente ao local onde será implementado o projecto, a área em causa situa-se, de acordo 

com a Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50 000, sobre formações designadas por (Db) 

Dunas com orientação W-E; (Ae) Areias Eólicas do Quaternário.  

 

 

CCCLLLIIIMMMAAA   

 

A classificação de Köppen classifica o clima com um grupo de três ou quatro letras, e baseia-se nos 

valores médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação ao longo do ano. Se tivermos 

em consideração esta classificação, o clima da região é classificado com as siglas Csb: 

 

 Mesotérmico (temperado) húmido (C), pois a temperatura média do mês mais frio é 

superior a -3ºC e inferior a 18ºC; 

 Com Verão seco (Cs), pois o mês mais seco apresenta uma precipitação inferior a 30 mm e 

no mês mais chuvoso do Inverno precipita mais de três vezes do que precipita no mês mais 

seco de verão; 

 A temperatura média do mês mais quente é inferior a 22ºC (Csb), e há mais de quatro 

meses em que a temperatura média mensal é superior a 10 ºC. 

 

RRREEELLLEEEVVVOOO   

 

A área em estudo situa-se numa zona ampla, onde existem poucas irregularidades do terreno, 

apresentando um relevo em geral plano a ondulado. Constitui uma paisagem dunar onde a cota 

mais baixa está situada a Oeste, com um valor na casa dos 5 a 8 metros, e a mais alta a Nordeste 

com 16 metros. É uma paisagem moldada com areia onde as irregularidades são pouco 

significativas.  
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Figura 4.9-2 – Carta Hipsométrica 
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Figura 4.9-3 – Carta de Declives 
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As fotografias seguintes ilustram o tipo de relevo do local. 

 

  

Figura 4.9-4 - Relevo do Local de Implantação do Projecto 

 

HHHIIIDDDRRROOOLLLOOOGGGIIIAAA   

 

A área de implantação do projecto pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Vouga. Em visita realizada 

ao local identificou-se uma linha de água artificializada (a vala das Dunas), sem qualquer caudal.  
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SSSOOOLLLOOOSSS   

 

Na área do projecto predominam os Solos Incipientes - Regossolos e os Solos Calcários, que são 

solos pouco evoluídos. 

 

  

Figura 4.9-5 – Aspecto do solo presente no local 

 

 

 

 

Figura 4.9-6 – Corte transversal do solo 
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CCCOOOBBBEEERRRTTTUUURRRAAA   VVVEEEGGGEEETTTAAALLL   

 

A vegetação que ocupa a zona de intervenção é principalmente do tipo dunar e interdunar. Existem 

áreas onde predominam os musgos e os líquenes, a par de algumas espécies vasculares típicas de 

ambiente marítimos. A mancha arbórea do local é predominantemente constituída por Pinheiros 

Bravos, surgindo em determinados locais Acácias.  

 

Figura 4.9-7 – Espécies arbóreas presentes no local 

 

 

UUUSSSOOO   DDDOOO   EEESSSPPPAAAÇÇÇOOO   

 

A área de implantação do projecto encontra-se actualmente ocupada por uma zona florestal de 

Pinheiros Bravos.  

 

 

4.9.2.2 Organização da Paisagem 

 

Em termos de caracterização da paisagem, existem e devem ser considerados neste descritor, os 

valores cénicos, geográficos e culturais, subjacentes a uma avaliação subjectiva de classificação do 

espaço envolvente. 

 

O conhecimento da organização estrutural da paisagem é a chave para a compreensão e o 

conhecimento da mesma, para o conhecimento dos potenciais impactes causados pelo futuro uso e 

para a integração e minimização do mesmo na funcionalidade e na manifestação visual da 

paisagem existente. 
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É importante referir que o valor da paisagem em si é muitas vezes motivo de desacordo, existindo 

divergências face a várias opiniões. Ou seja, a paisagem é uma variável bastante subjectiva, sendo 

por isso mesmo frequentemente considerada como um factor de decisão de menor peso na tomada 

de decisões quanto ao projecto que se estuda. 

 

Por este motivo, procuram encontrar-se padrões organizacionais (unidades de paisagem), através 

da sua diferenciação funcional e naturalmente visual, que serão estudados segundo uma 

discretização dos seus elementos estruturais, estudando-os individualmente, percebendo quais os 

seus padrões de influência para a dinâmica de cada unidade de paisagem em particular e para toda 

a paisagem em geral. 

 

Considera-se uma Unidade de Paisagem toda a superfície com elevada intervisibilidade interna e 

que alberga elementos paisagisticamente similares. Estas unidades de paisagem podem ser ainda 

sub-divididas em sub-unidades de paisagem quando agrupam elementos similares representando 

um “tipo de paisagem” claramente diferenciado. 

 

A zona de implantação do Projecto encontra-se situada no sistema dunar da Dunas de Mira. O 

sistema dunar inicia-se nas dunas de praia alta, prolongando-se para o interior, pelas dunas branca 

(primária), cinzenta (secundária) e verde (terciárias ou dunas litorais interiores). Esta divisão é 

efectuada sob o ponto de vista ecológico, pelo aspecto paisagístico que assumem, tendo em conta 

a cor da vegetação, associada à taxa de cobertura do solo.  
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Figura 4.9-8 – Desenvolvimento do Sistema Dunar presente no Local do Projecto 

 

Deste modo, na área em estudo podem identificar-se três Unidades Homogéneas de Paisagens 

(UHP), ou seja, três tipos de padrão organizacional. As UHP consideradas representam formas 

diferentes de, ao longo dos tempos, o espaço em análise ter sido sujeito à intervenção humana. As 

UHP são representadas na figura seguinte. 
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Figura 4.9-9 – Unidades Uniformes de Paisagem 
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O Quadro abaixo especifica as características principais das UHP identificadas. 

 

Quadro 4.9-1– Descrição das Unidades Homogénea de Paisagem presente 

UHP A 

(Duna Branca) 

A UHP A é constituída por duna primária, que atinge a cota dos 10 

metros, que se desenvolve num cordão paralelo à linha de costa.  

 

Possui uma baixa ocupação do solo, sobressaindo a cor branca da 

areia. 

UHP B 

(Duna Cinzenta) 

A UHP B é dominada por plantas arbustivas, xerófitas, algumas de 

distribuição não estritamente litoral. Possui uma cobertura vegetal de 

mais de 75% do solo.  

 

O solo não é evoluído e a manta morta de decomposição lenta, ao 

misturar-se com a areia contribui para a sua cor cinzenta.  

UHP C 

(Duna Verde) 

A UHP C é constituída por um coberto vegetal na ordem dos 100%, 

constituído por espécies florestais (nomeadamente por Pinheiros 

Bravos) 

 

Esta zona é também pela presença de uma vegetação rasteira 

continua pouco densa. 

 

 

Ao longo das UHP existem corredores interdunares que, em virtude de serem transversais às UHP, 

não foram considerados como uma UHP. Os corredores interdunares são depressões contínuas ou 

segmentadas por pequenas dunas transversais. Correspondem a ambientes mais abrigados do 

vento, soalheiros e mais húmidos, sobretudo junto ao solo, onde se concentram nevoeiros e onde a 

toalha freática pode aflorar, formando lagunas ou pantânos permanentes ou temporários.  

 

Mesmo que não se originem pântanos, a acumulação de materiais finos, orgânicos, que pela 

gravidade e escorrência aí chegam e se concentram, formam um solo menos permeável, com 

maior capacidade de retenção de água e portanto mais húmido. 
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4.9.2.3 Análise da Paisagem 

 

EEECCCOOOLLLOOOGGGIIIAAA   DDDAAA   PPPAAAIIISSSAAAGGGEEEMMM   

 

A abordagem ecológica da paisagem é fundamental para o conhecimento e para a compreensão 

das potencialidades e das problemáticas de cada paisagem, assim como a sua evolução sem e com 

projecto. 

 

Esta perspectiva de compreensão do funcionamento da paisagem visa: 

 

• a utilização racional das potencialidades do território, sem as colocar em causa, ou melhor, 

retirando do território tudo o que ele nos oferece e tudo o que procuramos, sem perturbar 

de forma irreversível a sua dinâmica e funcionalidade; 

• a conservação e a protecção de áreas naturais ou próximo do natural que apresentem 

elevado valor ecológico e paisagístico; 

• a recuperação e a reabilitação da estrutura funcional do território/paisagem após a sua 

utilização, de forma a recuperar todas as potencialidades existentes antes do seu uso. 

 

No caso concreto da realização do Projecto em análise, a compreensão da ecologia da paisagem 

tem como objectivos: 

 

• a avaliação da compatibilidade do uso previsto com a funcionalidade do território; 

• a identificação de áreas naturais e/ou próximas do natural com valor conservacionista do 

ponto de vista ecológico e paisagístico; 

• a posterior recuperação e reabilitação dos espaços pretendidos para a realização do 

empreendimento. 

 

 

VVVAAALLLOOORRR   EEECCCOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCOOO   

 

Em termos de ecologia do espaço à escala regional é de referir que a área em estudo se insere nas 

Dunas de Mira, a qual constitui uma zona com características de valor ecológico elevado, que 

funcionam como interface entre a zona costeira e a zona terrestre. 

 

À escala especificamente local é importante considerar as UHP consideradas: 
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UHP A (Duna Branca) – esta unidade de paisagem abrange a faixa litoral, bem como a duna 

branca. A consolidação das areias para a formação desta duna é feita por vegetação natural. Deste 

modo esta unidade de paisagem apresenta um valor ecológico elevado.  

 

 

Figura 4.9-10 – Vegetação presente na UHP A 

 

UHP B (Duna Cinzenta) – esta unidade de paisagem é composta por um vegetação arbustiva 

relativamente densa, apresentando um valor ecológico elevado.  

 

 

Figura 4.9-11 - Vegetação presente na UHP B 

 

UHP C (Duna Verde) – esta unidade de paisagem apresenta algumas zonas bem delimitadas com 

um valor ecológico elevado, nomeadamente devido à existência de estrutura vegetal, funcionando 

como um local com potencialidade de refúgio e de alimentação para a fauna. 
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Figura 4.9-12 - Vegetação presente na UHP C 

 

 

RRREEESSSIIILLLIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   EEECCCOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   

 

A Resiliência Ecológica é o grau, forma e tempo de restauração na estrutura inicial de um sistema 

ecológico, nomeadamente fitocenoses, após o distúrbio. A resiliência ecológica compõe-se de dois 

conceitos: a elasticidade, que é a rapidez de restauração do estado relativo de equilíbrio após o 

distúrbio e a amplitude, que é o grau de alteração ou de deformação do sistema ecológico. 

 

Todas as UHP consideradas, devido às estruturas dos seus sistemas ecológicos, necessitam de 

muito tempo de restauração da sua estrutura inicial após o distúrbio, apresentando, deste modo, 

reduzida resiliência ecológica. 

 

 

4.9.2.4 Manifestação Visual da Paisagem – Qualidade Visual da Paisagem 

 

Para o estudo da manifestação visual da paisagem da área em estudo, procedeu-se à análise e 

caracterização da Bacia de Impacte Visual Imediato, definida como a área de onde é possível 

avistar a futura zona do projecto e onde os impactes visuais resultantes da respectiva construção e 

exploração são sentidos. 

 

A qualidade visual é o resultado da manifestação cénica do território determinada pela presença 

dos principais elementos estruturais do espaço (relevo, coberto vegetal, recursos hídricos e 

estruturas construídas) e pela dinâmica que estes elementos, inter e intra-relacionados 

proporcionam. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

 

 

Relatório Técnico  260 

Abril 2007 

 

A qualidade visual é uma característica muito difícil de valorizar de forma absoluta, pois está 

dependente de factores subjectivos como a sensibilidade e o interesse do observador, a hora do 

dia da observação e as condições climáticas, entre outros.  

 

No entanto, a análise da manifestação visual da paisagem pode ser realizada com base em 

parâmetros definidos, como sejam a escala da paisagem, a diversidade da paisagem, a harmonia, 

o movimento, a textura, a cor, a singularidade, o estímulo e o prazer (Countryside Commission: 

1993).  

 

Os valores que os parâmetros mencionados podem assumir para as Unidades de Paisagem 

presentes no local do projecto são apresentados no Quadro seguinte, tendo por base os descritores 

assinalados. 

 

Quadro 4.9-2 – Características da UHP A (Duna Branca) 

ESCALA Reduzida Pequena Ampla Vasta 

ENQUADRAMENTO Cerrada Fechada Aberta Exposta 

VARIEDADE Uniforme Simples Variada Complexa 

HARMONIA Harmoniosa Equilibrada Discordante Caótica 

MOVIMENTO Parada Calma Movimentada Frenética 

TEXTURA Suave Gerida Natural Selvagem 

COR Monocromática Cores Suaves Colorida Garrida 

SINGULARIDADE Banal Vulgar Invulgar Rara 

 

Quadro 4.9-3 – Características da UHP B (Duna Cinzenta) 

ESCALA Reduzida Pequena Ampla Vasta 

ENQUADRAMENTO Cerrada Fechada Aberta Exposta 

VARIEDADE Uniforme Simples Variada Complexa 

HARMONIA Harmoniosa Equilibrada Discordante Caótica 

MOVIMENTO Parada Calma Movimentada Frenética 

TEXTURA Suave Gerida Natural Selvagem 

COR Monocromática Cores Suaves Colorida Garrida 

SINGULARIDADE Banal Vulgar Invulgar Rara 
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Quadro 4.9-4 – Características da UHP C (Duna Verde) 

ESCALA Reduzida Pequena Ampla Vasta 

ENQUADRAMENTO Cerrada Fechada Aberta Exposta 

VARIEDADE Uniforme Simples Variada Complexa 

HARMONIA Harmoniosa Equilibrada Discordante Caótica 

MOVIMENTO Parada Calma Movimentada Frenética 

TEXTURA Suave Gerida Natural Selvagem 

COR Monocromática Cores Suaves Colorida Garrida 

SINGULARIDADE Banal Vulgar Invulgar Rara 

 

 

A absorção visual da paisagem é a capacidade que esta apresenta para absorver, integrar ou 

disfarçar visualmente as actividades humanas, permanecendo o seu carácter e a sua qualidade 

visual. Esta capacidade que a paisagem apresenta é avaliada com base na maior ou menor 

capacidade para suportar um impacte visual. Esta capacidade é função fundamental do relevo, bem 

como da existência de cortinas vegetais, sendo no entanto a primeira mais relevante nesta 

definição, por determinar obstruções não anuláveis, o que já não se verifica na segunda. 

 

4.9.2.5 Valor Cultural da Paisagem 

 

O valor cultural de uma paisagem reflecte a importância do espaço em análise em termos culturais, 

quer do ponto de vista cénico, com a integração na paisagem de elementos humanizados, quer em 

termos históricos, com a integração na paisagem de elementos que exprimam o uso daqueles 

espaços ao longo dos tempos pelo homem. 

 

As UHP identificadas não possuem elementos humanizados, pelo que não apresentam valor cultural 

expressivo. 

 

4.9.2.6 Qualidade da Paisagem 

 

Para a avaliação da qualidade das paisagem das UHP definidas para a área em estudo, considerou-

se o resultado ponderado dos valores referentes à Qualidade Visual, Ecologia da Paisagem e do 

Valor Cultural da Paisagem. Tal significa que quanto maior forem os valores destes descritores, 

mais elevada será a Qualidade da Paisagem. 
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Quadro 4.9-5 – Avaliação da Qualidade da Paisagem 

UNIDADE HOMOGÉNEA 

DE PAISAGEM 

ECOLOGIA DA 

PAISAGEM 

QUALIDADE VISUAL 

DA PAISAGEM 

VALOR CULTURAL 

DA PAISAGEM 

QUALIDADE DA 

PAISAGEM 

UHP A 

(Duna Branca) 
Elevada Elevada Reduzido Elevada 

UHP B 

(Duna Cinzenta) 
Elevada Mediana Reduzido Mediana 

UHP C 

(Duna Verde) 
Elevada Mediana Reduzido Mediana 

A escala de avaliação é constituída pelos valores de Reduzido, Mediano e Elevado.  

 

 

Assim, em termos de qualidade da paisagem as UHP B e C apresentam uma Qualidade de 

Paisagem Mediana, enquanto que a UHP A apresenta uma elevada Qualidade da Paisagem.  

 

4.9.2.7 Sensibilidade da Paisagem 

 

A Sensibilidade da Paisagem é a menor ou maior capacidade da paisagem em suportar novos usos 

sem alterar a sua qualidade visual, ecológica e cultural. Deste modo quanto maior for a 

Sensibilidade da Paisagem menor será a sua capacidade para suportar novos usos sem alterar a 

sua qualidade. Para a avaliação da sensibilidade da paisagem das UHP definidas para a área em 

estudo, consideraram-se os valores de Capacidade de Absorção Visual e da Resiliência Ecológica da 

UHP, sendo a UHP com melhor capacidade de absorção visual e com menor resiliência ecológica, a 

UHP com menor Sensibilidade. 

 

Quadro 4.9-6 – Avaliação da Sensibilidade da Paisagem 

UNIDADE HOMOGÉNEA DE 

PAISAGEM 

RESILIÊNCIA 

ECOLÓGICA 

CAPACIDADE DE 

ABSORÇÃO VISUAL 

SENSIBILIDADE DA 

PAISAGEM 

UHP A  

(Duna Branca) 
Reduzida Reduzida Elevada 

UHP B 

(Duna Cinzenta) 
Reduzida Reduzida Elevada 

UHP C  

(Duna Verde) 
Reduzida Mediana Mediana 

A escala de avaliação é constituída pelos valores de Reduzido, Mediano e Elevado. 

 

Assim, a sensibilidade da UHP C (Duna Verde) é mediana, resultado da sua reduzida resiliência 

ecológica e mediana capacidade de absorção visual, enquanto que as UHP A e B apresentam uma 
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Elevada Sensibilidade. Qualquer alteração nos usos da paisagem nas UHP A e B provocará uma 

alteração significativa na sua qualidade.  

 

 

4.9.3 Conclusões 

 

Em termos do Valor Ecológico da Paisagem as UHP consideradas apresentam um valor ecológico 

elevado. No que respeita à Resiliência Ecológica, as UHP apresentam uma reduzida resiliência 

ecológica.  

 

Do estudo da Manifestação Visual da Paisagem da paisagem em estudo, resultou: 

 

Quadro 4.9-7 – Características das UHP  

 
UHP A 

(DUNA BRANCA) 

UHP B 

(DUNA CINZENTA) 

UHP C 

(DUNA VERDE) 

Escala Vasta Pequena Ampla 

Enquadramento Exposta Fechada Aberta 

Variedade Uniforme Simples Simples 

Harmonia Equilibrada Equilibrada Equilibrada 

Movimento Calma Parada Calma 

Textura Natural Natural Natural 

Cor Cores Suaves Cores Suaves Cores Suaves 

Singularidade Vulgar Vulgar Vulgar 

 

 

Quanto à Absorção Visual da Paisagem na zona de implantação do projecto existe alguma 

exposição visual, nomeadamente devido à presença de vias de circulação que se desenvolvem do 

lado este da área de implantação do Projecto. 

 

Quanto ao Valor Cultural da Paisagem nas UHP não existem quaisquer elementos humanizados de 

relevo, pelo que estas também não possuem valor cultural expressivo. 

 

Da avaliação da Qualidade da Paisagem das UHP definidas para a área em estudo resulta que a 

UHP A apresenta uma qualidade elevada, e as UHP B e C uma qualidade é mediana. Enquanto que 

para a Sensibilidade da Paisagem a UHP C, apresenta uma sensibilidade Mediana, enquanto que as 

UHP A e B, apresentam uma elevada sensibilidade.  

 




