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5.9 PAISAGEM 

 

5.9.1 Enquadramento 

 

Em termos gerais, a implantação de uma infra-estrutura como o projecto de Aquícola de Engorda 

de Pregado (e respectivas instalações de apoio), bem como o acesso a esta, num meio florestal, 

provoca alterações significativas ao nível das suas componentes físicas, ecológicas e estéticas.  

 

Estas alterações decorrem, basicamente, da introdução de novos elementos os quais, dadas as 

suas características de linearidade e volume, contribuem para uma maior geometrização e 

compartimentação do meio onde se inserem.  

 

Aliado a este facto é de referir, ainda, as alterações previstas nas tipologias actuais do uso do 

espaço, e pela implantação de construções a que se pode associar algum impacte visual, quer 

pelas suas dimensões, quer pelas características cromáticas dos materiais utilizados. 

 

Assim, todas estas situações poderão originar impactes visuais, mais ou menos significativos, 

consoante as características do meio e o tipo de actuações a que este estará sujeito, com um 

consequente incremento no grau de antropização da paisagem rural / florestal. 

 

As alterações previstas em termos paisagísticos estarão relacionadas, basicamente, com as 

seguintes fases: 

 

 modificações a ocorrerem durante a fase de construção; 

 alterações a decorrerem somente aquando da fase de exploração das infra-

estruturas. 

 

A área do projecto ficará pois sujeita a impactes de magnitude variável, constituindo as duas fases 

períodos onde potencialmente se registarão incidências ambientais significativas e definitivas, 

originadas pelas diferentes operações previstas. Com efeito, se levarmos em linha de conta que as 

infra-estruturas associadas ligadas à toma e à emissão de água serão enterradas (e portanto sem 

impacte paisagístico associado), os impactes daqui inerentes limitam-se apenas à fase de 

construção.  

 

O desenvolvimento do projecto obriga à edificação de um conjunto de infra-estruturas, com 

volumetrias distintas e variáveis, mas com alturas relativamente baixas (a estrutura mais alta 

durante a fase de construção corresponde a uma ponte grua com cerca de 15 m de altura e 

durante a fase de exploração corresponde ao silo da ração que tem uma altura de 11,57 metros). 

Assim, é previsível que as alterações ao nível da estrutura da paisagem, consequência das 
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modificações na morfologia no terreno, da destruição da tipologia actual no espaço e da criação de 

novas edificações, sejam identificadas, constituindo objecto deste capítulo avaliar o respectivo grau 

de impacte. 

 

 

5.9.2 Metodologia 

 

A avaliação dos potenciais impactes visuais gerados pelo projecto em causa foi efectuada a partir 

da análise conjunta das características visuais das unidades paisagísticas com as do projecto, 

tendo por base a caracterização ambiental, assim como a respectiva cartografia temática, 

recorrendo-se a determinados parâmetros que pretendem avaliar a magnitude do impacte 

ambiental, nomeadamente: 

 

• Amplitude Visual; 

• Alterações na Morfologia do Terreno e na Utilização Territorial; 

• Sensibilidade das Unidades de Paisagem. 

 

A presente análise apoiou-se, ainda, em elementos bibliográficos diversos, dos quais de destacam 

o material fotográfico recolhido durante o trabalho de campo, a cartografia, os elementos 

altimétricos e hidrográficos da área em estudo, a Carta do Uso Actual do Solo e a Carta da unidade 

da paisagem. 

 

Para a análise da intervisibilidade, ou amplitude visual considerou-se como principais pontos 

visuais a faixa litoral, e as vias rodoviárias próximas do projecto. As cartas de visibilidade que se 

apresentam têm em consideração apenas a elevação do terreno, estando a visibilidade real 

dependente da densidade do coberto vegetal. As figuras seguintes mostram a Bacia Visual obtida 

dos diferentes pontos de observação:  



 

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

 

 

Relatório Técnico  417 

Abril 2007 

 

 
 

Figura 5.9-1- Bacia Visual de um observador situado na Praia de Mira 
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Figura 5.9-2 – Bacia Visual de um observador situado na costa 
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Figura 5.9-3 - Bacia Visual de um observador situado na Estrada Municipal 
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Figura 5.9-4 - Bacia Visual de um observador situado na Rotunda 
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Considerando os quatro pontos de observação é possível concluir que de nenhum neles haverá 

uma visibilidade significativa para a área do projecto. A existência de uma duna primária com uma 

altura considerável, 10 metros, limita o campo visual quase exclusivamente à faixa litoral, ao 

observador que se encontre junto à costa. Quanto às vias de acesso, também estas se encontram 

limitadas em termos de campo visual devido à elevada densidade de arvoredo. No entanto, existe 

uma pequena porção visível, da área de intervenção, aquando da observação a partir da rotunda 

do Guarda-florestal do meio das Dunas, e da Estrada Municipal.  

 

 

As figuras seguintes ilustram a localização do corte A-B, e C-D e os seus perfis topográficos.  
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Figura 5.9-5 – Localização dos Perfis Topográficos A-B e o C-D 



 

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

 

 

Relatório Técnico  423 

Abril 2007 

 

 

Figura 5.9-6 – Perfis Topográficos dos Cortes A-B e C-D respectivamente 

 

O Corte A-B mostra o perfil topográfico desde a linha de costa até à estrada municipal, 

atravessando de Oeste para Este a área de implantação do Projecto. O Corte C-D ilustra 

exclusivamente a topografia da área de implantação do Projecto, de Oeste para Este. Da análise 

dos dois perfis obtidos verifica-se que os pontos de cotas mais elevados se situam fora da zona do 

Projecto, enquanto que a área do Projecto apresenta uma baixa variação topográfica. Deste modo 

a área do Projecto situa-se numa pequena depressão, o que lhe permite ser bastante imperceptível 

a partir dos pontos visuais estabelecidos.  

 

É de realçar o facto de a densidade florestal não ser tida em conta neste modelo de análise, bem 

como a moldagem que será efectuada no terreno onde será construída o acesso à instalação.  

 

O acesso à instalação Aquícola de Engorda de Pregado terá um dos extremos localizado na Rotunda 

do Guarda-florestal do Meio das Dunas, e terá um desenvolvimento rectilíneo, com uma orientação 

quase perpendicular à linha da costa.  

 

  

Figura 5.9-7 – Terreno onde será construído o acesso à instalação (visto da praia e da rotunda, 

respectivamente) 
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Para a avaliação do impacte sobre a alteração à ocupação territorial e consequentemente sobre a 

paisagem, serão quantificadas a magnitude, extensão e duração dos impactes. Quanto à duração, 

esta divide-se essencialmente em duas fases, a fase de construção e a fase de exploração. Quanto 

à extensão está definida pelo limite da área a intervencionar e de implantação de equipamentos e 

infra-estruturas. A magnitude dos impactes será avaliada com maior pormenor em cada uma das 

fases referidas. 
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5.9.3 Impactes 

 

5.9.3.1 Fase de Construção 

 

De um modo geral, encontram-se associados à fase de construção uma série de impactes 

negativos, alguns de carácter temporário, outros de carácter permanente, os quais podem 

apresentar uma magnitude considerável. É nesta fase que serão implementadas a maioria das 

acções com carácter definitivo, das quais podem resultar incidências ambientais, transmissíveis à 

fase de exploração, acompanhando, desta forma, toda a vida útil do projecto em questão. 

 

Durante a fase de construção, e muito em particular nas áreas destinadas à implantação das infra-

estruturas do projecto, acessos, arruamentos, movimentações de terras e outras estruturas várias 

verificar-se-á uma interferência nas percepções humano-sensoriais resultantes de uma 

desorganização espacial e funcional do espaço de intervenção e, ainda, nos espaços indirectamente 

relacionados com as obras projectadas, como sejam estaleiros e áreas de depósito e empréstimo, 

cujos impactes se farão sentir, não só no local directamente afectado, bem como na área 

imediatamente envolvente. 

 

É de salientar que, aliadas à edificação das diversas infra-estruturas propostas se encontra 

associado um conjunto de impactes ambientais comuns à maioria das obras civis, os quais passam 

nomeadamente pela consideração dos seguintes aspectos: 

 

 Actuações típicas de locais de obra, nomeadamente a instalação do estaleiro da obra, a 

circulação de maquinaria pesada e materiais de construção, que provocam alguma 

inquietação (ruído, poeira, incómodos). No entanto, estas situações alcançarão um término 

com o cessar das obras; 

 Diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do aumento e 

concentração de poeiras em suspensão no ar, devido às terraplenagens, com a 

consequente deposição no espaço envolvente; 

 Eventual modificação da morfologia do terreno, devido às movimentações de terras, os 

quais provocam a interrupção nas linhas e formas dos locais atravessados, conduzindo ao 

aparecimento de zonas de descontinuidade visual e a alteração na profundidade visual; 

 Transformação do carácter visual da paisagem atravessada, decorrente das alterações na 

actual ocupação e função do espaço. 

 

Genericamente, a ocorrência destes impactes, devido ao seu carácter temporário e à sua reduzida 

magnitude, não requerem uma avaliação pormenorizada. São expectáveis, no entanto, outro tipo 
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de impactes, que pelas suas particularidades e atendendo aos locais sobre os quais têm influência, 

merecem alguma reflexão. 

 

De acordo com o tipo e especificidade inerente a cada infra-estrutura proposta e das repercussões 

que a sua edificação poderá infligir sobre o meio, far-se-á uma caracterização e análise dos 

impactes produzidos, consequência das transformações previstas pelas infra-estruturas propostas. 
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Figura 5.9-8 Localização da Instalação Aquícola nas UHP 
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É na UHP C (Duna Verde) que se sentirá acentuadamente a ocorrência dos impactes acima 

descritos, em virtude de ser nesta UHP que será implementada quase toda a totalidade das infra-

estruturas inerentes ao projecto. É também nesta UHP que será construído o acesso rodoviário à 

instalação (1.300 metros). 

 

As UHP A (Duna Branca) e a UHP B (Duna Cinzenta) só serão afectadas pela passagem dos 

Emissários, e das Tomas de água. No que se refere às intervenções de implantação destas 

estruturas há que destacar o facto de esta ser uma intervenção linear, ou seja, o seu 

desenvolvimento é efectuado perpendicularmente à linha da costa, ocupando uma faixa de terreno 

considerável em termos de comprimento (3 200 m as Tomas de água e 1 400 m os Emissários) 

mas pouco considerável em termos de largura, ambas as estruturas com 3 m de diâmetro. A forma 

de construção associada à implantação deste tipo de infra-estrutura será feita por perfuração 

dirigida, o qual, no presente caso, ocorre perpendicularmente à linha de costa. A perfuração terá 

início na zona da instalação (UHP C), e atingirá uma profundidade de 4 metros, que manterá ao 

longo da travessia das UHP A e B. Trata-se pois de um processo construtivo que limita o impacte 

paisagístico, uma vez que a presença das pessoas e máquinas se localizam num único local, dentro 

da UHP C (Duna Verde). 

 

O período de intervenção para a implantação destas duas estruturas, captações e Emissários de 

descarga, é reduzido, não existindo efeitos durante a fase de exploração, uma vez que estas 

estruturas serão enterradas. 

 

5.9.3.1.1 Estaleiro 

 

A estrutura física de um estaleiro surge como uma barreira física na paisagem. Dependo da 

localização dos Estaleiros e das medidas de mitigação a adoptar, este impacte poderá ser mais ou 

menos significativo. 

 

 

5.9.3.2 Fase de Exploração 

 

A fase de exploração retracta-se basicamente na manutenção da nova paisagem, que alterna entre 

a paisagem original e a área de implantação do projecto, uma vez que as infra-estruturas de Toma 

e Emissão de água, por ficarem enterradas, não têm qualquer efeito ao nível da Paisagem. É, 

assim, expectável um incremento no grau de antropização da paisagem no local de implantação do 

projecto e alguma descontinuidade visual, consequência da sua reestruturação, causando impactes 

relacionados com a antropização do lugar. 
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Das diferentes Bacias Visuais obtidas, as únicas consideradas foram as mais próximas da área de 

Intervenção do Projecto, uma na rotunda da Casa Florestal do Meio das Dunas e outra na Estrada 

Municipal. É de referir, que os impactes são minimizados pelo facto de as instalações não ficarem 

na bacia visual de nenhum dos observadores considerados, tal como demonstram as seguintes 

figuras: 
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Figura 5.9-9- Bacia Visual de um observador situado na Rotunda com a instalação Aquícola 
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Figura 5.9-10 - Bacia Visual de um observador situado na estrada municipal com a instalação 

Aquícola 
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Para determinar o nível de impacte sobre a paisagem aplicou-se a metodologia proposta por The 

Landscape Institute & Institute of Environmental Assessment (1995), em que se estimam os níveis 

de impacte considerando a magnitude e a sensibilidade da paisagem e o respectivo impacte visual, 

conforme o constante do quadro abaixo. 

 

 

Quadro 5.9-1– Impacte global sobre a paisagem 

Parâmetros 
UHP A 

(Duna Branca) 
UHP B 

(Duna Cinzenta) 
UHP C 

(Duna Verde) 

Amplitude Visual Elevada Mediana Reduzida 

Alterações na Morfologia e Utilização 
Territorial 

Nula Nula Elevada 

Sensibilidade na UHP Elevada Elevada Mediana 

Nível de Impacte Reduzido Reduzido Mediano 

 

Prevê-se que os impactes que ocorram levem à alteração da percepção actual da paisagem actual, 

uma vez que irão surgir estruturas edificadas numa área em que não existem elementos 

humanizados. A presença física das infra-estruturas e equipamentos ligados à exploração do 

empreendimento e a presença Humana generalizada causarão impactes relacionados com a 

antropização do lugar. Contudo é de referir que a estrutura mais elevada da instalação atinge uma 

altura na ordem dos 11 metros, cujo impacte visual pode facilmente ser minimizado pelos Pinheiros 

Bravos, que quando adultos atingem uma altura média na ordem dos 20 metros.  

 

Contudo, sobretudo se for considerado um enquadramento estrutural e cromático das estruturas 

previstas, assim como uma recuperação da unidade sob o ponto de vista paisagístico, este impacte 

pode ser significativamente reduzido.  
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5.9.4 Medidas 

 

Uma vez identificadas e avaliadas as acções com impactes na paisagem, sugerem-se algumas 

acções que possibilitem evitar, reduzir ou compensar os impactes visuais causados. De acordo com 

os objectivos do projecto, elaborou-se, em função do meio afectado e das causas originadoras de 

impactes, uma lista de medidas mitigadoras dos mesmos, preventivas em muitos dos casos, 

paliativas noutros, tendentes sempre a minimizar os aspectos negativos, ou, em última instância, a 

compensar a carência induzida. 

 

As medidas sugeridas são as seguintes: 

 

MPA.1  Em sede de projecto de execução devem ser elaborados estudos cromáticos e estéticos 

dos materiais de revestimento das construções e infra-estruturas, de forma a reduzir o 

impacte visual na paisagem; 

 

MPA.2 Tratamento estético do projecto (numa cor adaptada ao local de implantação, 

nomeadamente num tom de verde), de forma a disfarçar a presença da mesma na 

paisagem envolvente, e considerando o respectivo enquadramento face à cortina arbórea 

proposta; 

 

MPA.3 Nas áreas sujeitas a movimentações de terras, deve ajustar-se a modelação do terreno 

de modo a manter ou recuperar a continuidade com o terreno natural e permitir a 

instalação e manutenção da vegetação e um melhor controlo dos fenómenos de erosão; 

 

MPA.4 As infra-estruturas previstas, assim como todo o perímetro do projecto, deverão ser 

enquadradas (externa e internamente) por áreas verdes de enquadramento, 

nomeadamente espécies adaptadas à fisiografia local; Note-se que esta medida 

permitirá, de forma muito circunstanciada, reduzir, ou mesmo eliminar, o potencial 

impacte visual derivado da implantação do projecto. 

 

MPA.5 Não expandir a área de estaleiro para além daquela que se encontra actualmente afecta 

ao apoio às restantes infra-estruturas do sistema, mantendo-se igualmente a respectiva 

dissimulação, através de barreiras visuais. Propõe-se a adopção, desde já, de barreiras 

visuais naturais (fisiográficas e vegetais) que encubram a sua presença, de acordo com a 

medida mais à frente especificada e relativa à consideração de uma barreira arbórea; 

 

MPA.6 Deve proceder-se ao confinamento dos locais de construção e apoio às obras 

estritamente às áreas de intervenção, devendo ser impedida a ocupação das áreas 

marginais; 
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MPA.7 A reestruturação/reabilitação dos valores paisagísticos destruídos, nomeadamente no que 

se refere às áreas de obra e acessos; 

 

MPA.8 Tratando-se a instalação das Tomas e Emissário de água estruturas lineares, considerar 

apenas a existência de uma frente de trabalho, e adoptando-se uma organização do 

mesmo, de forma a recuperar a situação original logo após a colocação das tubagens, 

evitando desta forma a ocupação do espaço por períodos de tempo largos; 

 

MPA.9 Recomenda-se a adopção de medidas de recuperação paisagística, definidas à partida e 

de acordo com o projecto aprovado pelo dono da obra, das zonas de estaleiro, de 

empréstimo e de depósito de materiais, com o objectivo de estabelecer, desde o início da 

obra, a futura ocupação e integração destes espaços.  

 

De um modo geral, os principais impactes negativos na paisagem encontram-se associados à fase 

de construção, podendo ser minimizados através das medidas propostas. 

 

Por sua vez, na fase de exploração os impactes expectáveis são à partida pouco negativos, 

devendo ser assegurada a manutenção e continuidade da paisagem, nomeadamente, através da 

gestão adequada da paisagem. 




