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NOTA PRÉVIA 

  
A motivação para a elaboração desta dissertação, em particular da sua parte prática, teve 

como base a aplicação da metodologia de avaliação da qualidade visual da paisagem (com 

base na preferência expressa pelo público), desenvolvida pelo Prof. Carl Steinitz 

(Universidade de Harvard) ao longo das últimas duas décadas. 

Foi no ano lectivo 2008-2009 no decurso da unidade curricular (UC) de “Projecto e Crítica da 

Paisagem”, inserida no 9º semestre da antiga licenciatura em Arquitectura Paisagista do 

Instituto Superior de Agronomia (nesse ano sob a coordenação da Prof.ª Cristina Castel-

Branco), que foi tido o primeiro contacto com esse tema. Aos alunos da referida UC foi 

possível contactar com o Prof. Carl Steinitz que, a convite da Prof.ª Cristina Castel-Branco, 

ministrou uma palestra na qual apresentou a referida metodologia. Foi uma grande 

oportunidade para conhecer a metodologia e aprofundar o conhecimento sobre a sua 

aplicabilidade ao Ordenamento do Território e Planeamento Urbano e, no decorrer da parte 

prática da UC, testar a implementação da mesma.  

Posteriormente, surgiu o convite e a oportunidade única de participar nos Seminários 

apresentados pelo Prof. Carl Steinitz, no âmbito do Programa de Doutoramento em 

Arquitectura Paisagista e Ecologia Urbana (PROGRAMA LINK) que decorreram entre 19 e 

25 de Fevereiro e 14 e 17 de Julho de 2010, bem como nas aulas que decorreram ao longo 

dos meses de Março e Abril. A referida participação teve como objectivo a prestação de 

auxílio na integração e no tratamento de dados em ambiente SIG, no âmbito da aplicação da 

metodologia de avaliação da qualidade visual da paisagem a três concelhos da Área 

Metropolitana de Lisboa (Barreiro, Seixal e Moita). 

Trata-se de uma metodologia que permite, através da realização de inquéritos ao público e 

da sua análise inferencial, a obtenção de um modelo espacialmente explícito sobre 

apreferência visual das paisagens de uma região. A sua aplicação tem tido sucesso e 

resultados deveras interessantes, nomeadamente nos outputs cartográficos obtidos. 

Para além de ser uma experiência enriquecedora a todos os níveis, esta participação 

permitiu voltar a contactar pessoalmente com o Prof. Carl Steinitz e constituiu uma mais-

valia essencial para a sua compreensão e, por conseguinte, para a sua correcta aplicação 

nesta dissertação de modo a obter resultados fiáveis e originais.  

Por tais factos, expresso o meu agradecimento público ao Prof. Carl Steinitz e à, 

coordenadora do PROGRAMA LINK, Prof.ª Cristina Castel-Branco as oportunidades 

concedidas e confiança em mim depositada. 
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RESUMO 

 
Nos últimos anos, tem-se verificado um crescente interesse pela avaliação da qualidade 

cénica da paisagem em parte motivado pelo avolumar dos problemas ambientais 

decorrentes, em especial, da má gestão do território pelo Homem, tendo-se assistido, 

consequentemente, a uma tomada de consciência por parte de vários sectores da 

sociedade.   

Actualmente, a qualidade cénica da paisagem é reconhecida pelo seu contributo para o 

bem-estar das populações. Paralelamente reforça-se a crescente importância da 

participação do público nos processos de gestão e planeamento da paisagem.  

O presente estudo procura aplicar uma metodologia de avaliação da qualidade cénica da 

paisagem, com base na preferência expressa pelo público. Recorrendo à análise estatística, 

foi utilizado um modelo de regressão que permitiu compreender quais as características da 

paisagem que determinam a preferência do público e a partir do qual foi possível obter um 

mapa de qualidade cénica da paisagem através da utilização dos Sistemas de Informação 

Geográfica. A metodologia foi aplicada com sucesso, a um estudo de caso no litoral 

alentejano, apresentando um poderoso modelo explicativo (R2=78,4 %) da preferência do 

público. 

Torna-se possível utilizar esta informação na gestão da paisagem para actuar com maior 

objectividade na conservação dos seus elementos, contribuindo, assim, para a sua 

qualidade cénica. 
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ABSTRACT 

 
In the past years, there has been a growing interest for landscape scenic quality assessment 

partly motivated by the swelling of environmental problems arising, in particular, from poor 

territory management by man, having assisted, consequently, to awareness among various 

sectors of society. 

Currently, landscape scenic quality is recognized by its contribute to the physical and psyquic 

welfare of the populations. At the same time, reinforces the importance of public participation 

in the processes of landscape management and planning. 

This study pretends to apply a methodology of landscape scenic quality assessment on the 

basis of preferences expressed by the public. Resorting to statistical analysis, it was used a 

regression model that allowed to understand which landscape characteristics determine 

public preference and from which was possible to create a map of scenic quality, using the 

Geographic Information Systems. The methodology was successfully applied to a case study 

on the Alentejo Coast, presenting a powerful explanatory model (R2=78,4 %) of public 

preference.  

It is possible to use this information in landscape management to act with more objectivity in 

the conservation of its elements that contribute to its scenic quality.  

 

 

Key-words 

Scenic Quality, Landscape, Methodology, Public Preference, Alentejo Coast 
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EXTENDED ABSTRACT 

 
The growing interest for landscape assessment emerged from the need to solve 

environmental and planning problems, resulting from man’s interventions on the territory with 

an economistic growing perspective (Bulcão, 2005).  

Currently, landscape quality is acknowledged from society to guarantee the quality of life 

from population, mainly at the level of health and welfare (Andresen, 1984). The challenge is 

the change of attitude and mentality, seeking to reach a stable balance of the relationship of 

man with landscape. Given the intensification of the processes of landscape degradation, 

due to human activity that causes a huge pressure on the territory, have been developed 

several landscape assessment methodologies. 

Landscape scenic quality assessment has been the subject of scientific research since the 

1960s, particularly in the Anglo-Saxon countries. The review literature allow to take 

knowledge of the various methodologies and approaches developed, it is possible to 

highlight two: expert approach, based on evaluation by professionals, and the approach 

based on the preference expressed by the public.  

Since the beginning of this century, we witnessed the resurgence of research in this area, as 

well as its expansion to other countries in Europe and the Near East neighborhood, focusing 

particularly on the approaches of preference expressed by the public. One of the reasons 

behind this new interest in the landscape corresponds to the emergence of the European 

Landscape Convention, targeting the landscape protection, management and planning, and 

to promote increased public participation and other stakeholders in implementing these 

measures.  

In recent years, it has been assisted to the awareness of the need to enhance and protect 

the landscape, making it imperative to develop an integrated strategy encompassing public 

participation in decision-making processes in studies assessing the quality of the landscape.  

In this sense, this thesis seeks to apply a methodology, presented by Steinitz and Muñoz 

(2009), which assesses the scenic quality of the landscape, based on the preference 

expressed by the public. Through multivariate statistics analysis the objective is to obtain a 

model that enables to relate the public preferences with certain characteristics and visual 

elements of landscape and also seek out those that influence, positively and negatively, 

these preferences. Finally, from this equation, we seek to create a map of landscape scenic 

quality in order to evidence areas with scenic quality based on the preference expressed by 

the public, which has been created through the use of Geographic Information Systems. This 

is a useful tool in the processes of landscape management and planning. 
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This thesis aims to contribute to the systematization of landscape knowledge especially with 

regard to the perception and appreciation by the public, focusing on the theme of landscape 

scenic quality assessment. It is divided into two complementary parts: the first sought to 

perform a literature review on the issues underlying the assessment of landscape quality, 

and the second part sought to analyze and discuss the results that arose from applying the 

methodology in the case study presented. 

In the first chapter, a review was prepared about landscape entity, having been depicted the 

evolution of the concept, its components and features and its integration in one of the major 

strategic and innovators documents, namely the European Landscape Convention.  

Still under this review, in the second chapter is examined the concept of landscape quality, 

based on the study of the Aesthetic concept that gave rise to two paradigms that still, 

nowadays, influence the approaches of landscape quality assessments, and the definition 

the concept of landscape global quality and landscape scenic quality as components of 

landscape quality assessment.  

While in the third chapter is held a systematization of some of the issues involved in the 

development of a methodology of landscape quality assessment and the evolution of some 

of the approaches developed and published along 50 years.  

In the practical part is presented the landscape scenic quality methodology based on the 

preference expressed by the public, applied to the study area, located along the coast of 

Alentejo that corresponds to the northern half of the Site of Community Importance, 

integrated in Natura 2000, having the lower limit of Odemira’s county, near the Seixe’s 

riverside. Finally, the results are discussed and the conclusions are described, taking into 

account the objectives set.  
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INTRODUÇÃO 

O crescente interesse pela avaliação da paisagem surgiu da necessidade de se resolverem 

problemas ambientais e de ordenamento do território, resultantes das intervenções do 

Homem sobre o território com uma perspectiva de crescimento economicista (Bulcão, 2005).  

A qualidade da paisagem é hoje reconhecida pela sociedade para garantir a qualidade de 

vida da população, principalmente ao nível da saúde e do bem-estar (Andresen, 1984). O 

desafio passa pela mudança de atitude e mentalidade, procurando atingir um equilíbrio 

estável da relação do Homem com a paisagem. Atendendo à intensificação dos processos 

de degradação da paisagem, resultado da actividade humana que provoca uma pressão 

notável sobre o território, foram desenvolvidas várias metodologias e abordagens de 

avaliação da paisagem.  

A avaliação da qualidade cénica da paisagem tem sido alvo de investigação científica desde 

a década de 1960, em particular nos países anglo-saxónicos. As revisões bibliográficas 

efectuadas sobre esta temática permitiram tomar conhecimento das várias metodologias e 

abordagens desenvolvidas, sendo possível destacar duas: a abordagem pericial, com base 

na avaliação feita por profissionais, e a abordagem baseada na preferência expressa pelo 

público.  

Desde o início do presente século, testemunhou-se o ressurgimento da investigação nesta 

matéria, bem como a sua expansão aos restantes países do continente europeu e vizinhos 

do Próximo-Oriente, incidindo particularmente nas abordagens de preferência expressa pelo 

público. Uma das razões que motivou este novo interesse pela paisagem corresponde ao 

aparecimento da Convenção Europeia da Paisagem, tendo como objectivos a protecção, 

gestão e ordenamento da paisagem, e promover a crescente participação do público e 

outros intervenientes interessados na implementação destas medidas.  

Nos últimos anos, tem-se assistido à tomada de consciência da necessidade de valorizar e 

proteger a paisagem, tornando-se imperativo desenvolver uma estratégia integrada, 

englobando a participação do público nos processos de tomada de decisão nos estudos de 

avaliação da qualidade da paisagem.  

Neste sentido, a presente dissertação procura aplicar uma metodologia, apresentada por 

Steinitz e Muñoz (2009), que consiste na avaliação da qualidade cénica da paisagem, com 

base na preferência expressa pelo público. Através da análise estatística univariada e 

inferencial procura-se obter um modelo que permita relacionar as preferências do público 

com determinadas características e elementos visuais da paisagem e, ainda, procurar saber 

as que influenciam, positiva e negativamente, estas preferências. Por último, a partir da 
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equação obtida, procura-se criar um mapa de qualidade cénica da paisagem, com o intuito 

de evidenciar as áreas com qualidade cénica com base na preferência expressa pelo 

público, tendo sido elaborado através da utilização dos Sistemas de Informação Geográfica. 

Trata-se de uma ferramenta útil nos processos de planeamento e gestão da paisagem e no 

ordenamento do território. 

Pretende-se assim contribuir para a sistematização do conhecimento da paisagem, 

principalmente no que se refere à percepção e apreciação por parte do público, centrando-

se na temática da avaliação da qualidade cénica da paisagem. 

A dissertação encontra-se dividida em duas partes que se complementam: na primeira 

procurou-se efectuar uma revisão bibliográfica sobre os temas subjacentes à avaliação da 

qualidade da paisagem, e na segunda procurou-se analisar e discutir os resultados obtidos 

resultado da aplicação da metodologia, no estudo do caso apresentado.  

Assim, no primeiro capítulo foi elaborada uma revisão sobre a entidade paisagem, tendo 

sido tratado a evolução do conceito, as suas componentes e características e a sua 

integração e enquadramento num dos principais documentos estratégicos e inovadores, 

nomeadamente a Convenção Europeia da Paisagem. Ainda em fase de revisão 

bibliográfica, no segundo capítulo, é analisado o conceito de qualidade da paisagem, tendo 

por base o estudo do conceito de Estética que deu origem a dois paradigmas que ainda 

influenciam, actualmente, as abordagens da avaliação da qualidade da paisagem, e a 

definição do conceito de qualidade (global) da paisagem e de qualidade cénica da paisagem 

como componentes da avaliação da qualidade da paisagem. Enquanto no terceiro capítulo é 

realizada uma sistematização de alguns dos aspectos presentes no desenvolvimento de 

uma metodologia de avaliação da qualidade da paisagem, bem como da evolução de 

algumas das abordagens desenvolvidas e publicadas ao longo de 50 anos.  

Na parte prática, é apresentada a metodologia de avaliação da qualidade cénica da 

paisagem, com base na preferência expressa pelo público, aplicada à área de estudo, 

situando-se no Alentejo Litoral que corresponde à metade setentrional do Sítio de 

Importância Comunitária, integrado na Rede Natura 2000, tendo como limite inferior o limite 

do concelho de Odemira, junto à ribeira de Seixe. Por fim, são discutidos os resultados e 

descritas conclusões obtidas, tendo em conta os objectivos definidos. 
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1 PAISAGEM 

O presente capítulo tem por objectivo proceder a uma sistematização dos conceitos 

fundamentais para o desenvolvimento desta dissertação, essencialmente relacionados com 

o conceito de paisagem. A sua definição é caracterizada pela multiplicidade de áreas do 

conhecimento científico que executam estudos à escala da paisagem, facto que determina a 

ausência de consenso ao nível do conceito. 

Paralelamente, a questão da paisagem ultrapassou o domínio técnico-científico e tornou-se 

numa questão de interesse político devido ao seu papel de bem-estar na sociedade. A 

Convenção Europeia da Paisagem, redigida em Florença no ano 2000 e ratificada por 

Portugal em 2005, surge como documento inovador, no panorama político, com o intuito de 

definir e estabelecer medidas para a protecção, gestão e ordenamento da paisagem.  

 

1.1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PAISAGEM 

O conceito de Paisagem é complexo, o que permite um largo espectro de definições e 

aproximações determinadas pela abordagem e especialidade de quem o utiliza,  tornando-

se deste modo difícil obter uma definição completa e consensual. Como tal, a subjectividade 

e a complexidade deste resultaram não do próprio objecto, mas da sua observação e 

interpretação (Monteiro, 1998; Nascimento, 1998), indo ao encontro da opinião de Curado 

(2002, p. 22 in Bulcão, 2005) ao afirmar que “a paisagem surge como um objecto no qual 

vários profissionais identificam matéria interessante para investigar.”, tratando-se de um 

termo utilizado por artistas, cientistas, arquitectos, planeadores, geógrafos e historiadores, o 

que fomenta a ambiguidade deste conceito, sendo assim difícil de definir. 

Segundo Amaral (2001, p. 2), a análise etimológica parece indicar que a palavra Paisagem 

deriva: 

 “... do latim pagus, significando o campo ou território cultivado, proveio o francês pays e 

daqui paysan e paysage. Em italiano, com a mesma origem, resultou paesaggio e em 

espanhol paisaje. Nas línguas germânicas, em inglês e em alemão, de uma raiz comum, 

land, com significado idêntico ao de pagus, e também de região e país, se formaram 

landscape e landschaft. Em holandês, a palavra é landschaf e em sueco landskap.”. 

Salienta-se ainda que a palavra em português resulta da adaptação da palavra francesa 

paysage, em meados do século XVII (Amaral, 2001). 
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As primeiras referências do conceito de Paisagem datam de finais do século XVI ou 

princípios do XVII (Amaral, 2001), revelando um conceito exclusivamente contemplativo e 

visual, pictórico ou literário, traduzindo um cenário harmonioso, associado a um contexto 

artístico. Surgiu, a partir do Renascimento, por meio da influência dos pintores paisagistas 

holandeses que representavam a paisagem rural como tema central (Magalhães, 2001). Por 

sua vez, no século XVIII sobressaiu devido à procura das características dos objectos 

naturais que determinavam o belo, o sublime e o pinturesco, ocorrendo nesse momento a 

distinção de dois níveis de apreciação da natureza, a intelectual e a emocional (Oliveira, 

2003).  

No início do século XIX, a paisagem apresenta-se na sua versão mais naturalista, ou seja, 

adquire um significado de representação da natureza, tendo uma reduzida intervenção do 

Homem (Magalhães, 2001). Enquanto no final desse mesmo século, o conceito de 

paisagem tornou-se mais amplo, não se restringindo somente aos aspectos estéticos 

(Bulcão, 2005), ao adquirir uma conotação territorial com base no desenvolvimento das 

disciplinas da Arquitectura Paisagista e da Geografia (Andresen, 1992). A abordagem do 

conceito pode ser dividida em duas componentes, uma objectiva e outra subjectiva, sendo 

possível distinguir a primeira como paisagem geográfica referindo-se aos factores bióticos e 

abióticos de um território, abrangendo a acção humana, que se encontram associados por 

relações de interdependência, e a segunda como concepção artística correspondente ao 

ponto de vista da percepção visual, de um observador, dos factores mencionados (González 

Bernaldez, 1981 in Monteiro, 1998). Assim, a noção de Paisagem como cenário observado 

por um sujeito que lhe é exterior foi progressivamente modificado pelo estudo da Natureza e 

pelo conhecimento aprofundado dos seus elementos e, numa fase posterior, das relações 

entre esses elementos (Magalhães, 2007).  

Por sua vez, a integração deste conceito no domínio da Ecologia pretendeu, segundo 

Oliveira (2000), conciliar diferentes abordagens para o estudo da complexidade da 

paisagem, tendo-se desenvolvido uma nova disciplina, a Ecologia da Paisagem. Magalhães 

(2001) considera que a partir do conhecimento obtido através da disciplina da Ecologia, a 

percepção da paisagem abandonou a ligação às impressões visuais passando a incorporar 

os ecossistemas que lhe estão subjacentes, assim como os processos de intervenção 

humana. 

Para além da perspectiva ecológica e da estética da paisagem, a perspectiva histórico-

cultural é também fundamental, na sua definição, na medida em que o Homem apresenta-se 

como agente modelador intervindo de forma directa ou indirecta na paisagem (Monteiro, 

1998; Bulcão, 2005). Para Magalhães (2001), a paisagem cultural resulta da modificação da 
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paisagem originária por parte da intervenção do ser humano, sendo constituída pela 

paisagem natural que está sujeita a alterações, resultado das estruturas construídas pelo 

Homem e que originaram a paisagem rural e a paisagem urbana, tendo, a designação de 

paisagem natural, sido praticamente abandonada (Meeus, 1995).  

Nos tempos mais recentes, é possível distinguir uma nova percepção, que resulta da síntese 

e da integração do conhecimento existente, correspondendo a uma visão holística da 

paisagem, tendo como objectivo reunir todas as suas componentes (Bulcão, 2005). 

Magalhães (2001) considera que a paisagem corresponde a algo mais do que a vista 

abrange, tendo diversos significados ecológicos, culturais, económicos e sociais. Enquanto 

Telles (1994, p. 31) afirma que “actualmente, a paisagem alargou a sua primitiva e limitada 

consideração estética a uma interpretação mais larga que abrange também a história, os 

aspectos biológicos e físicos que a informam e as sociedades e culturas que a modelam, 

transformam e lhe dão sentido humano.”. A paisagem não se define só pelos aspectos 

visuais da envolvente, corresponde também à relação do Homem com a natureza e dos 

modos como essa relação determinou as marcas deixadas pela sua passagem. Trata-se de 

um sistema dinâmico onde os diferentes factores naturais e culturais se influenciam entre si 

e evoluem em conjunto (Pinto-Correia et al., 2001).  

Salienta-se ainda a componente política que abrange este conceito, resultado de uma 

consciência crescente de que a paisagem deve ser uma questão importante de interesse 

político, devido ao seu papel no bem-estar dos cidadãos. Um dos documentos existentes 

corresponde à Convenção Europeia da Paisagem (Conselho da Europa, 2000) que define 

paisagem como “...parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter 

resulta da acção e da interacção de factores naturais e/ou humanos.” (alínea a, artigo 1º, 

capítulo 1). Esta definição vai ao encontro da opinião de Magalhães, pois traduz a noção de 

evolução, salientando a ideia da paisagem enquanto um todo, onde as componentes 

naturais, culturais e sensoriais são indissociáveis (Bulcão, 2005).  

Na figura 1, é apresentado um esquema conceptual que reflecte a paisagem como um 

sistema que não é fechado, existindo frequentes transferências (representadas pela linha a 

tracejado), encontrando-se em permanente evolução. Para Bulcão (2005, p. 15), a paisagem 

deve ser compreendida como “A expressão visual decorrente da disposição e inter-relação 

entre componentes naturais e de influência humana, ao longo do tempo, numa determinada 

área do território.”. 
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Ao analisar a evolução do conceito de Paisagem ao longo do tempo, verificou-se que, 

actualmente, é determinada uma perspectiva sistémica desta entidade. Para uma correcta 

compreensão e avaliação da paisagem, é defendida uma definição que abrange uma 

perspectiva interdisciplinar e holística deste conceito, tal como Bulcão descreve. A paisagem 

é um sistema, e que este sistema é complexo, composto por diversos factores tanto de 

ordem natural como cultural, que se influenciam mutuamente e se vão transformando, sendo 

também, por definição, dinâmica. 

Figura 1.  Representação esquemática do conceito de Paisagem (Fonte: Bulcão (2005)) 



Avaliação da Qualidade Cénica da Paisagem 
Aplicação da Metodologia de Steinitz ao Litoral Alentejano 

 7 | 

1.2 COMPONENTES E CARACTERÍSTICAS DA PAISAGEM 

A paisagem apresenta-se como um sistema complexo e dinâmico, sendo a sua evolução 

resultado da alteração dos processos naturais e das necessidades de mudança da 

sociedade. Segundo Monteiro (1998), corresponde a uma entidade que reúne os elementos 

do meio em que a sua qualidade está dependente da organização e distribuição equilibrada 

desse conjunto de elementos no território.  

É possível assinalar a presença de determinados componentes que configuram e definem a 

estrutura da paisagem e, ainda, ao serem identificados e caracterizados, tornam possível a 

sua análise a uma escala mais pormenorizada e detalhada (Cancela d’Abreu et al., 2001 in 

Bulcão, 2005). A sua avaliação permite verificar a influência, positiva ou negativa, que 

podem exercer sobre a qualidade da paisagem (Andresen, 1984).  

As diferentes identificações e categorizações destes elementos, que resultam do contributo 

de diversos autores, correspondem às componentes da paisagem. De acordo com MOPT 

(1992 in Monteiro, 1998), podem ser agrupados em três grandes grupos: 

� Componentes físicas constituídas pela morfologia do terreno, o solo, os afloramentos 

rochosos, os cursos de água, entre outros; 

� Componentes bióticas constituídas pela vegetação (espontânea e cultivada) e pela 

fauna, incluindo todos os animais que possam contribuir para a constituição da 

paisagem; 

� Componentes humanas constituídas pelos diversos tipos de estruturas construídas 

pelo Homem, quer sejam pontuais, abrangentes ou lineares. 

Saraiva (1999) considera serem necessários três âmbitos, de componentes, que se inter-

relacionam com o intuito de compreender a paisagem: 

� Biofísica e ecológica; 

� Social e cultural; 

� Percepcional, estética e emocional. 

Por sua vez, Bulcão (2005) propõe uma sistematização que distingue os elementos naturais, 

que resultam do substrato físico e dos fenómenos ecológicos, e os de influência humana 

que provêm da acção do Homem, quer pela sua passagem quer pela sua presença, num 

território. Os primeiros foram decompostos em dois tipos de componentes e elementos, 

respectivamente: 

� Física/abiótica constituída pelo relevo, a pedologia, a geologia, a geomorfologia, a 

água, entre outros; 
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� Ecológica/biótica constituída pela vegetação, os habitats, a estrutura, a função, entre 

outros. 

Enquanto o segundo tipo de constituintes foi dissociado em três. Estes correspondem à 

passagem do Homem pelo território, à existência de um observador e dos factores que 

influenciam a sua observação e aos factores formais que estabelecem a expressão visual da 

paisagem, respectivamente: 

� Cultural constituída pelo uso do solo, a história da ocupação do território, os 

elementos construídos, entre outros; 

� Sensorial/percepcional constituída pela experiência pessoal, as motivações, o 

potencial de observação, entre outros; 

� Estética constituída pela forma, a linha, a cor, a textura, a escala,... . 

A autora apresenta ainda uma quarta componente, o tempo, de elevada importância para a 

paisagem na medida em que se trata de uma dimensão que afecta a respectiva dinâmica 

natural. 

Por outro lado, a percepção da paisagem é complexa, compreendendo os aspectos da visão 

como os aspectos psicológicos relacionados com o conhecimento, o afecto e a avaliação 

(Sevenant e Antrop, 2009), ou seja, não depende apenas das componentes físicas da 

paisagem, mas também dos valores, experiências passadas e do condicionamento sócio-

cultural do observador (Dearden, 1989).  

Segundo Coeterier (1996), tornou-se evidente que não existe uma relação de um para um 

entre os elementos exteriores e as construções da mente, correspondente aos atributos 

apreendidos. O mesmo afirma que um elemento pode contribuir para vários atributos e que 

o peso destes, na formação de uma imagem como um todo, pode variar para diferentes 

tipos de paisagem.  

Assim, a avaliação da paisagem não se processa unicamente através das componentes 

físicas e dos seus elementos da paisagem, do mesmo modo é conveniente ponderar quais 

as características existentes, mais precisamente quais as suas propriedades específicas, 

que permitem compreender o que se deve avaliar (Bulcão, 2005). De entre as diversas 

características, destacam-se as que contribuem para a expressão visual da paisagem, ou 

seja, aquelas que estão relacionadas com a sua qualidade visual, cujo tema ao ser 

abordado e estudado por diversos autores disponibiliza uma elevada quantidade de 

informação (Bulcão, 2005).  

Saraiva (1999), do ponto de vista cénico da paisagem, apresenta três tipos de 

características relacionadas com a combinação de elementos formais (e.g. forma, linha, cor, 
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textura, escala) e a organização da paisagem, com os conceitos ecológicos que compõem a 

cena e com o processamento cognitivo, respectivamente: 

� Características formais – vivacidade, contraste e coerência; 

� Características ecológicas – diversidade e variedade; 

� Características de apreciação cognitiva – complexidade, legibilidade e mistério. 

Vivacidade refere-se à diferenciação que fomenta uma forte impressão visual, podendo-se 

exprimir através do contraste. Contraste relaciona-se com o efeito de oposição entre dois 

elementos em que um é realçado (Bulcão, 2005). Coerência significa a disposição ordenada 

entre as partes de um todo, que tem uma colocação lógica (Kaplan, 1979). 

Diversidade relaciona-se com os elementos que compõem a paisagem (Fuente de Val et al., 

2006). Variedade refere-se à diferença, variação, multiplicidade, mudança de elementos ou 

matizes (Bulcão, 2005). 

Complexidade significa a diversidade de elementos e à riqueza visual. Legibilidade refere-se 

à permeabilidade da paisagem, acessibilidade e fácil orientação. Mistério refere-se à 

ocultação de partes de uma cena e ao compromisso de mais informações que incentiva à 

exploração (Kaplan, 1979). 

Antes de se conceber uma metodologia ou ponderar uma metodologia pré-existente, torna-

se necessário definir os parâmetros de avaliação. A escolha da abordagem desenvolvida 

deverá ser efectuada previamente, pois encontra-se subjacente aos objectivos e à finalidade 

do estudo em questão.  

Assim, para a avaliação da paisagem, é essencial compreender as características que vão 

ser consideradas, com o intuito de se seleccionar quais as propriedades da paisagem que 

deverão garantir uma correcta avaliação de acordo com o objectivo pretendido. 
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1.3 ENQUADRAMENTO POLÍTICO - CONVENÇÃO EUROPEIA DA PAIS AGEM 

Nas últimas décadas a paisagem tem sido, progressivamente, integrada em estratégias e 

políticas relacionadas com o Território e com a Conservação da Natureza, tendo especial 

destaque na União Europeia. De facto, tendo em conta as várias as cartas, convenções, 

estratégias, relatórios, entre outro tipo de documentos relacionados com a paisagem, directa 

ou indirectamente, é possível verificar a crescente importância que lhe é atribuída (Bulcão, 

2005).  

O primeiro documento que incide exclusivamente sobre a paisagem é a Convenção 

Europeia da Paisagem , elaborada em 2000 pelo Conselho da Europa (Lothian, 2009). 

Trata-se de um documento inovador visto que apresenta uma definição abrangente e 

completa do conceito de paisagem e de outros conceitos associados (Bulcão, 2005), e ainda 

define como objectivos promover a “protecção, a gestão e o ordenamento da paisagem e 

organizar a cooperação europeia neste domínio” (Conselho da Europa, 2005, artigo 3.º). 

Em 2005, Portugal ratificou a Convenção Europeia da Paisagem (Conselho da Europa, 

2005) comprometendo-se, segundo o artigo 5.º, a: 

a)  Reconhecer juridicamente a paisagem como elemento uma componente essencial 

do ambiente humano, uma expressão da diversidade do seu património comum 

cultural e natural e base da sua identidade; 

b) Estabelecer e aplicar políticas  da paisagem visando a protecção, a gestão e o 

ordenamento da paisagem  através da adopção das medidas específicas 

estabelecidas no artigo 6.º; 

c) Estabelecer procedimentos para a participação do pú blico , das autoridades 

locais e das autoridades regionais e de outros intervenientes interessados na 

definição e implementação das políticas da paisagem mencionadas na alínea b) 

anterior; 

d) Integrar a paisagem nas suas políticas de ordenamento do território e urbanismo, e 

nas suas políticas cultural, ambiental, agrícola, social e económica, bem como em 

quaisquer outras políticas com eventual impacte directo ou indirecto sobre a 

paisagem. 

Das principais inovações que a Convenção apresenta, é possível destacar a participação do 

público, das autoridades locais e regionais e de outros intervenientes na definição das 

medidas anteriormente mencionadas, de modo a reconhecer o valor e a importância da 

paisagem e a ter uma voz activa nas decisões públicas (Curado, 2003 in Bulcão, 2005). 

Verifica-se assim que, com este documento, as tomadas de decisão e a avaliação da 
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paisagem não são só realizadas por profissionais qualificados, o público também tem uma 

opinião e um papel fundamental nestas acções, tendo em conta que usufrui desse mesmo 

espaço.  

Como medidas específicas (artigo 6.º) definem: 

� O incremento da sensibilização da sociedade civil, das suas organizações privadas e 

das autoridades públicas para o valor da paisagem, o seu papel e as suas 

transformações; 

� A formação de especialistas nos domínios do conhecimento e intervenção na 

paisagem, de programas pluridisciplinares em protecção, gestão e ordenamento da 

mesma e a educação em cursos, escolares e universitários, que abordem os valores 

ligados à paisagem; 

�  A identificação e a avaliação de paisagens com base numa participação activa dos 

intervenientes; 

� A definição de objectivos de qualidade paisagística das paisagens identificadas e 

avaliadas; 

� A aplicação de políticas da paisagem com base no estabelecimento de instrumentos 

de protecção, gestão e/ou ordenamento. 

Cada partido signatário compromete-se a identificar as próprias paisagens, analisar as suas 

características e as forças e pressões que as transformam, tomando nota das alterações 

que ocorrem (Dramstad et al., 2006). 

As políticas europeias têm gradualmente, considerado a paisagem, as suas ameaças e os 

seus valores no planeamento do território e na avaliação de impactes ambientais, pelo que é 

possível afirmar a emergência de uma consciência crescente de que a paisagem deve ser 

uma questão de interesse político, devido ao seu papel no bem-estar dos cidadãos. 

Por toda a Europa, a procura de novos usos para a paisagem, como actividades de lazer e 

recreio, está a aumentar. Para compreender os requisitos destes usos para a gestão da 

paisagem, mais informação sobre as preferências dos utilizadores é necessária de modo a 

garantir que a gestão responda às exigências da mudança na paisagem e das necessidades 

da sociedade (Surová e Pinto-Correia, 2008). 

Todavia, a implementação da Convenção é ainda incipiente a diversos níveis, 

principalmente no que diz respeito à participação pública. Fazendo uma análise preliminar, 

verifica-se a ausência de divulgação, desta medida, por parte das entidades responsáveis 

que, por sua vez, leva ao crescente desinteresse por parte da população em aderir e dar a 

sua opinião nas iniciativas e projectos que se realizam. Promovendo, assim, discussões e 

divergências de opiniões entre ambas as partes, sem chegar a acordo. 
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2 QUALIDADE DA PAISAGEM 

Até ao momento, procurou-se estudar o que é a paisagem, como é constituída e que 

propriedades específicas pode evidenciar. Este conhecimento foi essencial para a 

compreensão do que é a qualidade da paisagem e o que a descreve, procurando saber 

quais os aspectos relevantes para a avaliação da paisagem. 

Devido ao conflito ecológico que se instalou, o Homem foi impelido a integrar a qualidade da 

paisagem na prática profissional, tendo em conta a necessidade de assegurar o seu bem-

estar e garantir um desenvolvimento sustentável do território (Andresen, 1992). De facto, a 

qualidade da paisagem é hoje reconhecida pela sociedade como um importante factor para 

garantir a qualidade de vida das populações (Andresen, 1984). 

Em seguida, o tema da qualidade da paisagem é analisado, de modo a compreender a 

evolução desta matéria, e ainda proceder a uma sistematização dos conceitos fundamentais 

que lhe estão subjacentes, nomeadamente o de qualidade cénica da paisagem. 

 

2.1 FILOSOFIA DA ESTÉTICA 

A Estética tem sido um assunto de questão filosófica provavelmente desde o início do 

pensamento humano (Lothian, 2000). Tem sido tratada por pensadores e filósofos, há já 

alguns milhares de anos, sendo talvez os mais bem colocados, entre todas as disciplinas, 

para fornecerem uma abordagem e uma estrutura intelectual compreensiva para a estética 

da paisagem (Lothian, 1999).  

A questão “o que é a beleza?” obteve tantas respostas como filósofos existentes. Desde os 

gregos até à era Cristã e ao Renascimento, a beleza foi considerada como sendo uma 

característica física objectiva (Lothian, 1999). No século XVII, o empirista britânico John 

Locke (1632-1704) foi o primeiro a considerar a beleza como tendo qualidades objectivas e 

subjectivas (Lothian, 1999). Para David Hume (1711-1776), filósofo escocês, e Edmund 

Burke (1729-1797), filósofo britânico, no século seguinte, a beleza correspondia a uma 

resposta subjectiva do observador a um determinado objecto (Lothian, 1999). Por sua vez, 

Immanuel Kant (1724-1804), filósofo prussiano, estabeleceu a base filosófica para a 

compreensão da estética como um fenómeno totalmente subjectivo, tendo marcado a 

ruptura entre a velha e a nova escola de pensamento (Lothian, 1999). A primeira acreditava 

que a beleza era uma qualidade inerente e não relacional de um objecto, enquanto a 

segunda considerava a beleza como uma qualidade capaz de evocar uma resposta ou 

experiência estética no observador (Lothian, 1999). Verifica-se assim a evolução sofrida 
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pelo conceito de beleza, mais precisamente na forma como esta era percepcionada: 

estando inerente no objecto (objectivista) ou nos olhos de quem a vê (subjectivista) (Lothian, 

1999).  

Foi ainda no século XVIII que Alexander Baumgarten (1714-1762), filósofo alemão, 

considerou um novo termo, a Estética, que se tornou numa área distinta da Filosofia 

(Lothian, 1999).  A palavra foi utilizada, pela primeira vez, no título do seu livro Aesthetica, 

em 1750, cujo significado corresponde à crítica da beleza ou a uma teoria do gosto (Lothian, 

2000). Enquanto a origem desta palavra vem do termo grego aisthèsis, proveniente do verbo 

aisthanesthai, que significa compreensão pelos sentidos (Alvares, 2006). Por sua vez, 

Lothian (2000) sublinha que o termo originalmente aplicado à percepção pelos sentidos 

tornou-se restrito à área do gosto e dos sentimentos. 

De facto, os filósofos têm desenvolvido não um ponto de vista da estética, mas sim vários. 

Procuram encontrar respostas para esta questão, constatando-se que são tão diversas 

como os próprios filósofos (Lothian, 1999). Apesar da variação existente, é possível 

destacar dois temas centrais que emergem da visão estética como, por um lado, estando 

intrínseco no objecto e, por outro, vê-la como um produto da mente (Lothian, 1999). 

Tendo em conta os dois paradigmas acima descritos, é possível distinguir e assinalar duas 

aproximações relacionadas com o tema da avaliação da paisagem (Fuente de Val et al., 

2006) principalmente numa das questões essenciais que surge neste tema “A avaliação 

deve ser feita por quem? Por peritos ou pelo público?”. Por um lado, o paradigma clássico, 

que considera que a qualidade se encontra na propriedade do objecto, encontra-se 

relacionado com a avaliação efectuada por peritos. Enquanto, por outro, o paradigma do 

pensamento moderno, que considera que a qualidade está na mente de quem observa a 

paisagem, encontra-se relacionado com a avaliação realizada pelo público. 
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2.2 CONCEITO DE QUALIDADE GLOBAL DA PAISAGEM 

A paisagem é um indicador-chave reflectindo os processos (naturais e antrópicos) que 

ocorrem num território, que como fonte de informação necessita de ser interpretada.  

Ao longo do tempo, foram várias as tentativas que surgiram com o intuito de definir o 

conceito de qualidade da paisagem, estando essencialmente relacionadas com os aspectos 

fundamentais que a caracterizam (Otero et al., 2007). Para Andresen (1984) refere-se à 

organização harmoniosa dos vários elementos da paisagem (naturais e humanos) que 

produzem uma resposta estética no observador. Monteiro (1998) assinala que depende da 

organização e da distribuição equilibrada dos elementos na paisagem. Arriaza et al. (2004) 

assume que a qualidade está relacionada com as características visuais da paisagem. 

Enquanto para Bulcão (2005) a qualidade da paisagem depende essencialmente de três 

aspectos, sendo cada um igualmente relevantes: 

� a expressão visual dos constituintes da paisagem e a forma como se relacionam e 

organizam numa determinada área (aspectos estéticos); 

� o valor dos elementos da componente biótica e cultural; 

� o estado de equilíbrio entre os diferentes constituintes. 

São diversas as acepções do conceito de qualidade da paisagem, podendo variar de acordo 

com diferentes factores, como a área disciplinar em avaliação ou, logo no início, com a 

interpretação do que é a entidade paisagem.  

A paisagem é um sistema complexo que compreende um conjunto de elementos que 

contribuem para a sua qualidade, sendo designados valores da paisagem (Bulcão, 2005). 

Para avaliá-la, torna-se necessário aprofundar e adquirir mais conhecimentos sobre os 

aspectos específicos destes elementos. Segundo a mesma autora, a paisagem pode 

apresentar diferentes tipos de valor, nomeadamente: estéticos relacionados com a 

expressão visual dos constituintes presentes na paisagem, ecológicos (associados à 

presença de elementos naturais e das relações e dos processos ecológicos que ocorrem 

entre eles), culturais (derivados do testemunho da passagem do Homem pelo território) e, 

por fim, sócio-económicos nos quais a paisagem é considerada como um bem ou um 

recurso passível de ter um valor monetário. 

O interesse e a preocupação pela paisagem, devido ao conflito ecológico que se instalou, 

levaram a que o Homem integrasse a qualidade da paisagem na prática profissional 

(Andresen, 1992), sendo, no início, associada aos valores estéticos.  
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Segundo Carlson (1977), a qualidade estética da paisagem surgiu devido ao interesse das 

pessoas e ao facto de terem mais tempo disponível para usufruir da paisagem. Ao passo 

que Daniel (2001) define a qualidade estética visual da paisagem como sendo um produto 

da junção entre as características visuais da paisagem e a interacção com os processos 

psicológicos fundamentais (perceptivos, cognitivos e emocionais) do observador. Ainda não 

existe um consenso, por um lado, na relevância das características da paisagem 

representadas e, por outro, na importância do contributo do homem na determinação da 

qualidade da paisagem, ou seja, que tipos de percepções sensoriais, interpretações 

cognitivas e sentimentos são essenciais neste processo (Daniel, 2001).  

Mais tarde, já nos anos 60 e 70, do século XX, envidaram-se esforços para incluir na 

avaliação da paisagem as componentes ecológicas e culturais, destacando-se como 

pioneiros McHarg e Fabos (Bulcão, 2005). Silva (2003) afirma que apesar da qualidade 

estética corresponder a um elemento de valorização do território, não se deve debruçar 

exclusivamente sobre o resultado visível da expressão dos elementos presentes, pois não 

garante por si só o equilíbrio e a sustentabilidade da paisagem.  

A qualidade da paisagem, segundo Daniel (2001), pode ser definida pelas suas 

características ecológicas, como: integridade, biodiversidade e sustentabilidade, 

independentemente de valores humanos, juízos e preferências, ou seja, é imprescindível 

conhecer os processos e a dinâmica da paisagem para compreender a totalidade dos 

valores que esta encerra. Com base no exposto, é possível afirmar que se pode encontrar 

uma correlação entre a beleza de uma paisagem e a sua riqueza biológica e ecológica 

(Gobster, 1999; Maulan et al., 2006). No entanto, nem sempre se pode verificar esta 

condição, pois áreas com elevado valor biológico, como sapais e estuários, são avaliadas 

pelo público em geral como tendo um baixo valor cénico, ao passo que quando se trata de 

técnicos constatam o seu valor ecológico e a beleza que representam em termos biológicos, 

classificando-as de alta qualidade (Monteiro, 1998).  

Para Forman (1995 in Silva, 2003), a compreensão da paisagem e de todos os seus 

sistemas, não se pode limitar apenas ao conhecimento do ambiente físico e biológico, 

devendo também passar pelas influências humanas e culturais. A paisagem não deverá ser 

considerada simplesmente como um recurso natural, estético e económico, é necessário dar 

um significado para o Homem, salientando a história existente no território resultado da sua 

passagem.  

Face ao acima exposto, verifica-se que uma paisagem pode apresentar valores estéticos, 

ecológicos e culturais, sendo possível avaliar a qualidade visual ou qualidade cultural da 

paisagem. Contudo, quando se faz referência a Qualidade da Paisagem, esta designação 
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deverá ser referida como uma qualidade global (Bulcão, 2005). Deste modo, a autora sugere 

a seguinte definição para este conceito:  

“ reunião de valores (estéticos, naturais e culturais) e do estado de equilíbrio dos elementos 

constituintes e das suas interacções, num determinado contexto espacial e temporal.” 

(Bulcão, 2005, p. 25). 

Torna-se assim difícil ponderar numa classificação ou sistematização susceptível de ser 

utilizada de modo generalizado devido, por um lado, à complexidade da própria paisagem e, 

por outro, dos elementos que a compõem e contribuem para a sua qualidade  
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2.3 QUALIDADE CÉNICA DA PAISAGEM 

A questão da qualidade da paisagem tem vindo a suscitar o interesse crescente da 

sociedade, desde que se tornou evidente a sua relação com a qualidade de vida da 

população, principalmente ao nível da saúde e do bem-estar. A consciência da sociedade 

em geral e das pessoas que governam, relacionada com o tema da avaliação da qualidade 

da paisagem e a sua importância, tem actualmente vindo a aumentar o que, por sua vez, 

fomenta um interesse e uma disponibilidade para promover estudos e metodologias sobre o 

mesmo. 

Para o desenvolvimento desta dissertação, foi considerada a qualidade cénica da paisagem 

que, segundo Andresen (1984), é entendida como sendo uma componente de avaliação da 

qualidade da paisagem. Lothian (2009) esclarece que lhe estão associados uma série de 

questões, nomeadamente: 

� É a uma qualidade subjectiva, porém pode ser medida objectivamente; 

� É um bem público e não privado; 

� Pode ser alterada, mas não é destruída; 

� Os recursos da paisagem são um recurso ambiental de elevado valor para a 

população. 

Salienta-se que, apesar da qualidade da paisagem ser considerada como estando nos olhos 

de quem a vê, ou seja, deriva das percepções do observador, pode ser medida e 

compreendida objectivamente (Lothian, 2009) com recurso a determinadas abordagens. 

Trata-se de um bem que não pertence a uma só pessoa, exceptuando as propriedades 

privadas que têm uma vista privilegiada em particular, todavia não são donos dela (Lothian, 

2009). Assim como é algo que existe por mais que se encontre num grau relativamente 

baixo, podendo estar degradada através da erosão, poluição ou da presença de pedreiras, 

mas uma certa medida de qualidade se mantém (Lothian, 2009). Por fim, a qualidade da 

paisagem corresponde a um recurso natural, tal como o solo, a água, o vento, estimado pela 

população, cujo valor vale a pena cuidar (Lothian, 2009). 

A qualidade cénica da paisagem pode ser definida como um fenómeno essencialmente 

visual que corresponde a uma unidade de cenário (Blankson et al., 1991). Segundo Lothian 

(2000), esta qualidade pode ser descrita como a combinação entre a cena física e o 

observador que a vê, ou seja, na medida em que este define do ponto da sua visão a porção 

de toda uma cena que compreende a paisagem.  

O valor cénico de uma paisagem está em parte nos olhos do observador, contudo depende 

também das características específicas da paisagem que são observadas (Daniel, 1990), 
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passando a paisagem a ser uma realidade física percepcionada individualmente pelo 

Homem (Monteiro, 1998). Assim, as preferências com base na qualidade da paisagem e na 

experiência vivida por cada observador traduzem-se em opiniões subjectivas que vão ser 

exclusivas de cada um (Monteiro, 1998).  

A questão fundamental está na definição das componentes que explicam a qualidade da 

paisagem (Leitão, 1996; Monteiro, 1998). Para Leitão (1996), a fragmentação da paisagem, 

nas suas componentes e dimensões, é útil quando o objectivo passa pela identificação dos 

seus elementos em que reside essencialmente o valor cénico.  

É possível verificar que os recursos físicos e ecológicos que contribuem para as 

componentes visuais são a base para a qualidade cénica da paisagem, sendo também 

importantes na avaliação e gestão da mesma (Acar et al., 2006), assim como é necessário 

evidenciar o valor e o contributo que o observador da paisagem, o Homem, tem na definição 

desta (Daniel, 2001). 

Tendo em conta os problemas ambientais e, consequentemente, a degradação da 

paisagem, a preocupação social renovou a importância do valor cénico como um aspecto 

chave para a gestão e para o planeamento da paisagem (Fuente de Val et al., 2006). A 

valorização cénica, cada vez mais, é considerada de vital importância para salvaguardar a 

paisagem da má intervenção por parte do Homem. 
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2.4 SÍNTESE 

A qualidade da paisagem tem ganho um novo estatuto perante a sociedade dos nossos 

dias, reflectindo-se na importância que lhe é dada principalmente ao nível da conservação, 

da gestão e do planeamento da paisagem.  

Trata-se de um tema envolto em polémica, resultado de dois paradigmas opostos que 

geraram falta de consenso, na época em que surgiram, e ainda influenciam as abordagens 

das metodologias de avaliação da qualidade da paisagem, na actualidade. Por um lado, o 

paradigma objectivista em que considera que a qualidade encontra-se nas características da 

paisagem e, por outro, o paradigma subjectivista que admite que a qualidade é uma 

construção da mente, do observador, ao ver a paisagem.  

Nesta dissertação, faz-se referência à paisagem “visual”. Não é com o objectivo de negar a 

importância dos processos geológicos e biológicos no contexto amplo da avaliação e gestão 

da qualidade da paisagem, nem a importância das suas componentes não visuais. Em vez 

disso, o propósito é focar a atenção no tópico restrito, mas importante da qualidade cénica 

da paisagem. Esta é abordada de forma independente, no entanto a paisagem é um sistema 

em que cada parte desempenha o seu papel individual para o funcionamento do todo. 

A qualidade cénica da paisagem, nesta dissertação, refere-se à unidade de cenário, 

essencialmente visual, ou seja, definida pelo ponto de visão do observador, sendo 

considerada uma variante da qualidade visual da paisagem.  

Salienta-se ainda a necessidade de classificar a qualidade da paisagem com base na 

preferência do público, com o intuito de utilizar esta informação na gestão da paisagem para 

actuar com maior objectividade na conservação dos elementos que contribuem para a sua 

qualidade cénica.  
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3 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA PAISAGEM 

Neste capítulo, será feita uma sistematização de alguns dos métodos e abordagens 

existentes relacionadas com o tema da avaliação da qualidade da paisagem. A análise da 

evolução deste tema encontra-se estruturada do seguinte modo: início da década de 60, no 

século XX, com o surgimento dos estudos da paisagem, até à publicação de alguns 

trabalhos na actualidade. 

De seguida, são abordados alguns pressupostos subjacentes na ponderação e aplicação de 

uma metodologia de avaliação da qualidade da paisagem. 

Um dos temas mais debatidos, entre investigadores, corresponde à questão sobre quem 

deve avaliar a paisagem. Por outras palavras, a avaliação deve ser feita com base na 

opinião de peritos ou na preferência do público? Tendo sido distinguidas duas abordagens 

ao problema: a abordagem pericial e a abordagem baseada na preferência expressa pelo 

público. 

Como foi referido no capítulo anterior, o surgimento da Convenção Europeia da Paisagem 

permitiu estabelecer diversas medidas para a protecção, gestão e ordenamento da 

paisagem, assim como promover a participação pública nas tomadas de decisão na 

avaliação desta. Tendo em conta a participação do público, procurou-se saber quais as 

características, por um lado, inerentes ao observador e, por outro, presentes na paisagem, 

que poderão influenciar as preferências destes por uma determinada paisagem.  

É ainda evidenciada a importância dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como 

ferramenta de grande utilidade em processos de planeamento, gestão da paisagem e no 

estudo de modelos de avaliação da qualidade ambiental. Concretamente, em relação, à 

avaliação da qualidade da paisagem, a integração desta abordagem com os SIG permite a 

elaboração de mapas de qualidade cénica da paisagem, o que constitui uma mais valia, pois 

possibilita a sua incorporação em estudos de planeamento e gestão, os quais assentam, na 

generalidade dos casos, em procedimentos de análise espacial. 

 

3.1 EVOLUÇÃO DAS ABORDAGENS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE D A 

PAISAGEM 

Na primeira metade do século XX, o número de estudos sobre a paisagem e o interesse 

sobre este tema eram reduzidos, possivelmente resultado da agitação social associada ao 

desenvolvimento da industrialização dos países ocidentais (com especial incidência na 

Europa e Estados Unidos da América), da depressão económica que sucedeu a este 
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fenómeno durante os anos 30 e, paralelamente, do êxodo rural que fomentou o crescimento 

das cidades (Lothian, 2000). 

Vários investigadores, ao longo das últimas décadas, demonstraram o seu empenho e a sua 

dedicação ao desenvolver inúmeras abordagens (Lothian, 1999), tendo como temática a da 

caracterização, avaliação e percepção da paisagem, numa procura de metodologias 

adequadas à avaliação da qualidade visual da mesma (Muñoz, 2002).  

Segundo Saraiva (1999), esta procura adveio da degradação da qualidade cénicas e da 

pressão dos recursos da paisagem, consequência da má gestão e utilização do território, ao 

passo que a necessidade de proteger as paisagens de valor levou à determinação de 

critérios para a sua classificação. No entanto, a classificação destas metodologias não gerou 

uma opinião consensual da parte dos investigadores (Monteiro, 1998) relacionados com as 

diversas áreas de investigação de acordo com o estudo, a percepção e os critérios de 

avaliação da paisagem integrados nos processos de ordenamento (Saraiva, 1999). O 

progresso de vários estudos promoveu para além das questões de avaliação estética e 

cénica, a pesquisa sobre os processos cognitivos da percepção desta mesma, 

desenvolvidos na área da Psicologia (Saraiva, 1999). Segundo Zube et al. (1975 in Zube et 

al., 1982), na sistematização desenvolvida pelos vários investigadores, a percepção da 

paisagem é considerada como uma função da interacção entre o Homem e a paisagem, na 

qual a componente humana engloba a experiência passada e o contexto sócio-cultural do 

público.  

 

3.1.1 INÍCIO (SÉC. XX) 

Foi a partir da década de 60 do século XX que se deu o grande avanço na análise e na 

avaliação da qualidade da paisagem, tendo sido debatido em particular nos países anglo-

saxónicos (Andresen, 1992), desempenhando um papel importante no planeamento, na 

política e na gestão ambiental (Saraiva, 1999; Daniel, 2001). 

Segundo a sistematização efectuada por Andresen (1992) e Monteiro (1998) é possível 

distinguir, por um lado, diversas fases na evolução das metodologias de classificação da 

qualidade visual da paisagem ao longo das últimas décadas e, por outro, duas abordagens 

que resultaram desta matéria: a abordagem baseada em sistemas de avaliação realizados 

por peritos e a abordagem baseada na preferência expressa pelo público.  

Salienta-se que a integração da participação do público na avaliação da qualidade visual da 

paisagem suscitou várias e diferentes opiniões, resultando numa falta de consenso ao redor 

desta matéria, constatado pela quantidade de métodos e abordagens publicadas. 
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Década de 60 e 70 

Foi registado um elevado interesse por este tema tendo em conta os inúmeros artigos 

publicados e o desenvolvimento de métodos na pesquisa de critérios para a inventariação e 

preservação da paisagem (Saraiva, 1999). Inicialmente, apoiaram-se em métodos empírico-

dedutivos, resultantes da experiência imediata no trabalho de campo (Bulcão, 2005), tendo 

como objectivo o de avaliar as componentes formais e estéticas da paisagem. Enquanto, no 

princípio dos anos 70, passaram a englobar os processos cognitivos da percepção. 

Descreve-se, em seguida, alguns dos estudos que se destacaram no início: 

FFiinneess  ((11996688)) - K. D. Fines avaliou a paisagem com base na presença ou na intensidade 

de determinadas características. Embora fosse um método subjectivo, reconheceu ser uma 

ferramenta útil no processo de planeamento do East Sussex. Através de um conjunto de 20 

fotografias de tipos de paisagem, com base em características fisiográficas classificadas por 

peritos, foi realizada uma comparação entre este conjunto e as vistas no próprio local, com o 

objectivo de fornecer um valor padrão para uma classificação cénica da paisagem. 

SShhaaffeerr  eett  aall..  ((11996699  iinn  TTaayylloorr  eett  aall..,,  11998877)) - E. L. Shafer, J. F. Hamilton e E. A. Schmidt 

desenvolveram uma metodologia que consistia na colocação de uma grelha sobre cada 

fotografia de modo a analisar os elementos que contribuíam para a elevada qualidade 

cénica daquela paisagem. Ao contar os números de cada célula na fotografia contendo, por 

exemplo, vegetação no primeiro plano e espaço aberto no plano intermédio e distante, 

verificavam, apoiados pelo uso da estatística, que seriam capazes de estimar mais de 60% 

do contributo de cada elemento para a qualidade visual da paisagem. 

AArrtthhuurr  eett  aall..  ((11997777)) - L. Arthur, T. C. Daniel e R. S. Boster realizaram uma síntese dos 

vários estudos elaborados, até à data, e apresentaram uma visão geral das técnicas para 

avaliar a paisagem, tendo sido agrupados em três categorias: 

∙ Inventários descritivos – a paisagem é analisada e avaliada através da 

descrição dos seus componentes, com base na opinião de peritos profissionais; 

∙ Modelos de preferência do público – as avaliações apoiam-se em inquéritos 

relativos às componentes da paisagem através das respostas dadas pelo 

público, tendo em conta as suas preferências; 

∙ Modelos de carácter económico – avaliação de factores de carácter 

intangível, conduzindo a tentativas de incluir estes recursos nos processos de 

avaliação económica. 
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KKaappllaann  ((11997799)) - S. Kaplan sugere uma abordagem evolutiva, que tem a sua base na 

teoria do processamento de informação, em que as preferências da paisagem estão 

relacionadas com a necessidade de adaptação para fazer sentido e, também, para ser 

estimulado por ele. Sendo a avaliação feita de acordo com os critérios coerência, 

complexidade, legibilidade e mistério, tendo um importante papel nas preferências pela 

paisagem.  

 
Década de 80 

Muitos dos trabalhos elaborados correspondem a sínteses relativas à investigação realizada 

na década anterior, tentando reportar o ‘estado da arte’ do conhecimento das abordagens 

de avaliação da qualidade da paisagem realizadas até à data, mas também contribuindo 

para o aprofundamento das metodologias e dos seus objectivos. 

Salientam-se dois estudos que marcaram pelo seu contributo de novas premissas nos 

estudos de avaliação da paisagem: 

ZZuubbee  eett  aall..  ((11998822)) - E. Zube, J. L. Sell e J. G. Taylor realizaram uma síntese sobre os 

vários trabalhos publicados até à data, tornando-se um marco na literatura sobre a 

qualidade da paisagem. Foram identificados quatro paradigmas relacionados com a 

percepção da paisagem: 

∙ Abordagem pericial – a avaliação da qualidade da paisagem é feita por 

profissionais treinados, que desenvolvem métodos de gestão da paisagem; 

∙ Abordagem psicofísica – avaliação feita pelo público em geral, relativamente 

a qualidades específicas da paisagem; 

∙ Abordagem cognitiva – procura pelos significados das propriedades da 

paisagem com base nas experiências passadas do observador; 

∙ Abordagem experiencial – consideração dos valores da paisagem assentes 

na experiência da interacção do Homem com a paisagem. 

DDaanniieell  ee  VViinniinngg  ((11998833  iinn  LLootthhiiaann,,  22000000)) - T. Daniel e J. Vining publicaram um estudo com 

resultados paralelos aos do estudo de Zube et al., descrevendo cinco modelos com base na 

sua confiança, sensibilidade, validade e utilidade: 

∙ Ecológica – os especialistas, com formação ecológica, avaliam as qualidades 

ambientais; 

∙ Estético-formal – avaliação da paisagem com base nas suas propriedades 

formais (diversidade, harmonia, unidade, contraste); 



Avaliação da Qualidade Cénica da Paisagem 
Aplicação da Metodologia de Steinitz ao Litoral Alentejano 

 24 | 

∙ Psicofísica – apoia-se nas respostas das pessoas às características físicas da 

paisagem, sendo utilizada a análise estatística para descrever estas relações; 

∙ Psicológica – examina os sentimentos e as percepções das pessoas 

(reacções de carácter cognitivo e afectivo); 

∙ Fenomenológica – analisa os sentimentos, expectativas e interpretações do 

observador através da percepção na paisagem. 

 
Década de 90 

Nesta década, verificou-se o crescente interesse sobre este tema entre os autores 

nacionais, resultando no aparecimento de alguns trabalhos de investigação sobre as 

metodologias de avaliação da paisagem. Assim como, o avanço das tecnologias de 

informática, como apoio na investigação desta temática, existindo por exemplo as 

ferramentas SIG, que permitem visualizar e analisar dados geográficos e produzir de mapas.   

Salientam-se alguns dos trabalhos realizados, nesta fase, que colaboraram para a evolução 

e validação das metodologias de avaliação da qualidade da paisagem: 

SStteeiinniittzz  ((11999900)) - C. Steinitz tirou partido das capacidades dos SIG, efectuando uma 

abordagem psicofísica. Utilizou um modelo de regressão da qualidade visual em que 

integrou as preferências do público, apoiadas em fotografias para proceder à avaliação da 

qualidade visual da paisagem no parque nacional de Acadia, nos Estados Unidos da 

América (E.U.A.), vista de uma das importantes estradas que cruza este. 

AAnnddrreesseenn  ((11999922)) - T. Andresen elaborou uma revisão e uma síntese dos trabalhos de 

investigação realizados, criticando que a avaliação qualidade da paisagem ainda resulta de 

uma visão maioritariamente formalista. A autora destacou a importância de três áreas 

disciplinares para o estudo da qualidade da paisagem, nomeadamente: Ecologia da 

Paisagem, Psicologia Ambiental e Estética Ambiental, tendo como objectivo alargar o 

estudo, para além das áreas convencionais, de modo a integrá-las através da prática 

interdisciplinar das mesmas. 

LLeeiittããoo  ((11999966)) - A. B. Leitão desenvolveu um modelo teórico de avaliação da capacidade 

paisagística em que o objectivo principal consistiu na integração de técnicas de avaliação da 

paisagem apoiadas em SIG. O autor optou pela utilização de um método profissional, onde 

os valores cénicos são o resultado de uma avaliação pericial efectuada pelo próprio autor. O 

modelo proposto seria realizado com base em três componentes: qualidade visual da 

paisagem, potencialidade visual da paisagem e fragilidade visual da paisagem.  
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SSaarraaiivvaa  ((11999999)) - G. Saraiva realizou um estudo apoiado na investigação dos processos 

de percepção e preferências globais do público em geral, assim como dos especialistas na 

área do ambiente e da paisagem, na apreciação dos valores estéticos de paisagens fluviais. 

Esta análise resulta da consideração de um conjunto de factores que caracterizam, por um 

lado, as paisagens ribeirinhas e, por outro, as formas de intervenção do Homem sobre 

estas, com o objectivo de avaliar diferenças ou semelhanças entre factores sócio-culturais. 

 

3.1.2 ACTUALIDADE 

Desde o início do presente século, testemunhou-se o ressurgimento da investigação sobre 

as metodologias de avaliação da qualidade da paisagem, assim como a sua expansão, por 

um lado, aos restantes países do continente europeu e, por outro, aos países vizinhos do 

Próximo-Oriente. Salienta-se ainda que existe um maior interesse nas abordagens 

baseadas na preferência expressa pelo público. Uma das razões que motivou este novo 

interesse pela paisagem corresponde ao aparecimento da Convenção Europeia da 

Paisagem, em 2000, tendo como objectivos a protecção, gestão e ordenamento da 

paisagem, bem como promover a participação pública.  

Nesta época, é possível destacar alguns trabalhos que abordam e contemplam a 

participação pública na avaliação da qualidade da paisagem: 

LLootthhiiaann (2000) - A. Lothian elaborou a sua tese de doutoramento tendo como objectivos 

principais: fornecer uma análise extensiva da percepção e interacção humana com a 

qualidade da paisagem e desenvolver uma metodologia de avaliação da paisagem credível. 

A qualidade da paisagem é classificada segundo as preferências do público, sendo a 

paisagem avaliada com base nos seus atributos. No fim, os resultados foram aplicados nos 

SIG obtendo um mapa da qualidade da paisagem. 

AArrrriiaazzaa  eett  aall.. (2004) - M. Arriaza, J. F. Cañas-Ortega, J. A. Cañas-Madueño e P. Ruiz-

Aviles avaliaram a qualidade visual das paisagens agrícolas através de técnicas directas e 

indirectas. Ou seja, a primeira consistiu na classificação da paisagem com base na 

preferência expressa pelo público, enquanto a segunda correspondeu à medição do 

contributo dos elementos contidos nas fotografias apoiados pelo tratamento estatístico dos 

dados. 

VVaann  ddeenn  BBeerrgg  ee  KKoooollee (2006) – A. E. Van der Berg e S. A. Koole investigaram as 

preferências visuais para as paisagens naturais com o intuito de compreender se existiam 

diferenças entre as paisagens com um desenvolvimento natural selvagem ou gerido. Os 
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autores presumiram que as preferências relacionar-se-iam com três variáveis associadas ao 

público: residência, características sócio-económicas e actividade de recreio. 

BBuulluutt  ee  YYiillmmaazz (2008) – Z. Bulut e H. Yilmaz avaliaram a paisagem, tendo como objectivo 

identificar a relação entre o padrão espacial da paisagem e a qualidade visual da paisagem, 

ou seja, se as características desta afectariam a qualidade da mesma, assim como 

enumerar algumas sugestões para o planeamento futuro em relação às belezas visuais da 

área em questão.  

CCaaññaass  eett  aall.. (2009) - I. Cañas, E. Ayuga e F. Ayuga realizaram este trabalho com o intuito 

de validar um modelo que previa as preferências do público para uma paisagem, utilizando 

uma análise de estatística simples. Este modelo revelou, por um lado, que existem atributos 

que exercem ou não uma grande influência na preferência do público em geral e, por outro, 

a importância das componentes estéticas (textura, forma e cor) e psicológicas (expressão) 

para prever estas preferências. 

SSoolliivvaa  ee  HHuunnzziikkeerr (2009) – R. Soliva e M. Hunziker avaliaram diferentes cenários da 

paisagem tendo realizado um novo procedimento designado por narrativas do tipo ideal. Ou 

seja, três cenários relacionados com a evolução política da agricultura e da conservação 

foram desenhados para 2030. Estes foram avaliados por grupos de interesse com base nos 

seus aspectos visuais e não visuais, tendo em conta as alterações da paisagem. 

 

3.1.3 SÍNTESE 

São várias as abordagens e métodos utilizados na avaliação da paisagem, nos últimos 50 

anos, sendo possível diferenciá-los pelas diferentes bases teóricas e filosóficas (Vouligny et 

al., 2009). Estas formam um espectro em que os extremos são representados, por um lado, 

por meio de técnicas que utilizam atributos físicos da paisagem e, por outro, por meio de 

técnicas baseadas em avaliações feitas pela percepção do público (MLURI, 2010) .  

No início, o estudo da paisagem baseava-se nos juízos e valores deliberados 

exclusivamente por profissionais, sendo realizados trabalhos ao nível do planeamento e da 

gestão ambiental. Contudo, para os planeadores, a opinião e a percepção do público 

deveria ser considerada na prática da classificação da paisagem (Scott et al., 2009). 

Salienta-se que a abordagem com base nas preferências do público tem as suas bases 

teóricas no campo da Psicologia Ambiental (Andresen, 1992). 

Para além da Psicologia Ambiental, alguns autores defenderam o contributo de outras áreas 

disciplinares para o desenvolvimento deste tema, nomeadamente: Andresen (1992) propôs, 

no seu trabalho de investigação, a necessidade de integrar a interpretação ecológica da 
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paisagem no processo de avaliação da sua qualidade, através de métodos e técnicas de 

ecologia da paisagem, apoiada por Leitão (1996), pois defende que esta avaliação não se 

deve basear apenas na componente visual da paisagem.  

Com a evolução e disponibilidade das ferramentas informáticas, verificou-se o crescente 

interesse na utilização dos SIG para avaliar as características visuais da paisagem com o 

intuito de, por exemplo, produzir mapas de qualidade visual (e.g. Steinitz, 1990; Bishop e 

Hulse, 1994; Leitão, 1996; Brabyn, 2005). Tendo em conta que o estudo da paisagem exige 

a análise de variáveis de origem e tipos diversos, estes constituem uma ferramenta útil para 

realizar a integração desse tipo de informação (Ayad, 2005). 
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3.2 OPINIÃO DE PERITOS vs PREFERÊNCIA DO PÚBLICO 

A história da avaliação da paisagem tem revelado algumas divergências (Bulcão, 2005), 

principalmente a relacionada com a abordagem pericial e a abordagem baseada na 

percepção do público (Daniel, 2001) que correspondem à avaliação realizada, 

respectivamente, por profissionais e com base na opinião do público. Partilham a mesma 

premissa ao considerar que a qualidade visual da paisagem deriva da interacção entre as 

características da paisagem e os processos de percepção do observador, enquanto diferem 

na representação destas características e no contributo do observador na determinação de 

níveis de qualidade da paisagem (Daniel, 2001).  

Um dos autores que contribuiu para esta polémica foi Carlson (1977) argumentando, por um 

lado, que a opinião pública é insustentável como parte de uma abordagem para a estética 

da paisagem e, por outro, que a avaliação feita por um perito experiente é muito superior 

aos questionários das preferências da paisagem por parte do público. Ao passo que Ribe 

(1982 in Saraiva, 1999) refere que, não só defende as abordagens com base na opinião de 

profissionais, mas também as que são realizadas com base na preferência do público, pois 

poderão ter um importante papel no diagnóstico nos processos de avaliação da paisagem. 

A abordagem pericial traduz as componentes biofísicas da paisagem para parâmetros 

formais (e.g. forma, linha, variedade, unidade) assumindo, desta forma, que são indicadores 

universais da qualidade da paisagem. Enquanto a abordagem com base na percepção 

considera as componentes biofísicas como um estímulo que suscita respostas psicológicas 

através de processos de percepção sensorial e/ou de construções de intervenção cognitiva 

(e.g. legibilidade, mistério, prospect-refuge1). É de salientar que as avaliações da qualidade 

da paisagem, no geral, dependem das características visuais da área analisada (Daniel, 

2001).  

Lothian (1999) propôs que a avaliação da qualidade da paisagem pode ser abordada com 

base em dois paradigmas contrastantes: um que considera a qualidade como inerente à 

paisagem física e outro que pondera que a qualidade é um produto que está nos olhos do 

observador, designados respectivamente de paradigmas objectivista e subjectivista. Estes 

encontram-se subjacentes às abordagens pericial e com base na percepção do público. 

O paradigma objectivista assenta na ideia que a qualidade da paisagem é um atributo 

intrínseco da paisagem física, pelo contrário o paradigma subjectivista considera a qualidade 

da paisagem exclusivamente como uma construção do Homem, baseada na interpretação 

do que é percebido (Lothian, 1999). Uma resolução sensata é o reconhecimento que a 
                                                           
1 Teoria desenvolvida por Jay Appleton, em que Prospect pode ser traduzido como vista (e.g. panoramas), enquanto Refuge, 
como refúgio, podendo ser classificado pela sua função (esconderijo), acessibilidade e eficácia (Lothian, 2000)  
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qualidade depende de ambos: dos elementos da paisagem e dos processos perceptuais que 

estes suscitam no observador (e.g. Daniel e Boster, 1976; Daniel, 1990 e 2001). 

Ao longo dos anos, o interesse pelo tema da avaliação da qualidade visual da paisagem tem 

crescido. Dos estudos mais relevantes, que contribuíram para o seu desenvolvimento, 

salientam-se os realizados por Zube et al. (1982) e por Daniel e Vining (1983 in Lothian, 

2000), tendo identificado, respectivamente, quatro e cinco abordagens, relacionadas com a 

percepção da paisagem. 

Os dois paradigmas acima descritos, podem ser comparados, segundo Lothian (1999), com 

as respectivas tipologias de paisagem de Zube et al. (1982) e de Daniel e Vining (1983 in 

Lothian, 2000) (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

A abordagem ecológica reflecte uma ética naturalista, definindo a paisagem em termos 

biológicos; as abordagens pericial e estético-formal avaliam as componentes abstractas, 

traduzindo-se em qualidades formais (e.g. linha, forma, cor e textura); as abordagens 

psicofísico estabelecem relações quantitativas entre componentes físicas e as respostas 

humanas; as abordagens cognitivo e psicológico analisam os sentimentos e as percepções 

das pessoas que interagem com a paisagem e o significado que esta tem para elas e, por 

fim, as abordagens experiencial e fenomenológico avaliam a experiência individual da 

interacção entre o Homem e a Paisagem (Lothian, 2000). 

Assim, verifica-se que o paradigma objectivista abrange o conjunto de abordagens pericial, 

ecológica e estética-formal, enquanto o subjectivista cobre o psicofísico, cognitivo e 

psicológico e o experiencial e fenomenológico. Taylor et al. (1987) argumentaram, tendo em 

conta a abordagem de Zube et al. (1982), que a conceptualização da paisagem evolui de 

uma perspectiva dimensional no paradigma pericial para uma perspectiva holística no 

paradigma experiencial, enquanto a componente humana pode ser vista a passar de um 

Paradigma (pericial) Objectivista 

Zube, Sell e Taylor, 1982  

                      Pericial 

Daniel e Vining, 1983  

Ecológico      Estético-formal 

Paradigma (percepção) Subjectivista 

 

Psicofísico     Cognitivo       Experiencial 

 

Psicofísico     Psicológico    Fenomenológico 

Figura 2. Comparação das tipologias de paisagem de Zube et al. (1982) e Daniel e Vining 
(1983, in Lothian, 2000) (adaptado de Lothian (2000)) 
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observador passivo através de um processo selectivo de informação para um observador 

participante. 

Daniel (1990 e 2001) salienta a importância das abordagens pericial e psicofísica na 

avaliação da qualidade da paisagem, referindo que a primeira tem sido dominante na prática 

da gestão ambiental. Trata-se de uma abordagem cuja avaliação é realizada, por parte de 

um profissional treinado, tendo em conta a combinação dos parâmetros da paisagem (e. g. 

Fines, 1968), em que as componentes biofísicas são traduzidas para propriedades formais 

(e.g. forma, linha, textura, cor). Segundo Daniel e Vining (1983 in Daniel, 2001), a 

abordagem pericial tem sido criticada por apresentar inadequados níveis de precisão, 

confiança e validade, assim como Taylor et al. (1987) complementaram argumentando que é 

mais subjectiva e idiossincrática, não sendo passível de uma análise estatística rigorosa. 

A partir de meados da década de 70, segundo Zube et al. (1982), a abordagem psicofísica, 

fundada sobre a Psicologia experimental (Taylor et al., 1987), tornou-se protagonista em 

vários estudos de avaliação da qualidade da paisagem (e.g. Daniel e Boster, 1976; Arthur et 

al., 1977; Steinitz, 1990). Esta abordagem enfatiza o lado do observador na interacção com 

a paisagem, em que o contributo essencial dá-se através das componentes biofísicas que 

são sistematicamente relacionadas com a percepção visual dessa mesma. Salienta-se que 

o valor da paisagem faz parte do próprio estímulo, podendo ser apreendido directamente 

sem processamento cognitivo (Leitão, 1996).  

Sendo realizada com base na percepção do público, é necessário ter uma amostra 

considerável para observar e classificar a paisagem em questão, na qual a solução mais 

frequente corresponde à utilização de fotografias a cores como substitutos da paisagem. O 

que levanta algumas questões, nomeadamente se as reacções do público à paisagem 

representada por fotografias são indicadores válidos das reacções que ocorrem se 

estivessem presentes na paisagem (Daniel, 1990). Um conjunto de investigadores (e.g. 

Daniel e Boster, 1976; Coeterier, 1983; Hull e Stewart, 1992) desenvolveu estudos visando 

comparar a avaliação directa no local ou com a avaliação feita com base em fotografias, 

verificando que as correlações eram altas, não tendo surgido diferenças significativas entre 

respostas. 

Para problemas de planeamento e tomadas de decisão ambientais, a avaliação sistemática 

da paisagem, geralmente, considera a utilização deste tipo de abordagens (Saraiva, 1999). 

Salienta-se que, ao identificar os elementos fundamentais da paisagem, associados às 

preferências, permitem intervir na gestão da paisagem de um modo mais objectivo e 

concreto na conservação dos elementos que mais contribuem para a sua qualidade cénica. 
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Segundo Saraiva (1999), a controvérsia entre a opinião de profissionais e a preferência do 

público na avaliação da qualidade da paisagem sofreu um abrandamento, tendo a última 

sido aprofundada com o intuito de promover uma participação mais activa nos processos de 

preservação (e.g. Dearden, 1981; Daniel, 2001) e valoração da paisagem. 

Assim, verifica-se que a importância dos métodos que aplicam os modelos de preferência do 

público (paradigma subjectivista) é fundamental, na medida em que a participação das 

populações na manutenção da qualidade da sua paisagem cria um sistema que suporta as 

comunidades humanas, estabelecendo relações de identificação entre o Homem e a 

paisagem. Estes métodos requerem a avaliação, por um lado, de um observador, sendo 

expressada com base nas suas preferências, e, por outro, a identificação dos componentes 

físicos da paisagem que contribuem para a sua qualidade, apoiados por métodos 

estatísticos (e.g. regressão múltipla e análise factorial) (Lothian, 1999). 

Lothian (1999) argumenta que o paradigma objectivista não deve ser mais utilizado, pois, 

paradoxalmente, falta-lhe rigor científico e validade estatística. Por contraste, o paradigma 

subjectivista oferece um método que é cientificamente e estatisticamente rigoroso, 

reflectindo as preferências da comunidade e consegue indicar com fidelidade os seus 

resultados.  

Ao passo que Daniel (2001) conclui, no seu artigo, que uma aliança bem-sucedida entre 

ambos os paradigmas poderia servir os gestores ambientais e assegurar uma representação 

mais eficaz da qualidade visual nas políticas de gestão, afirmando ainda que a avaliação da 

qualidade da paisagem tem-se tornado mais quantitativa, não sendo suficiente determinar 

que condição de paisagem é esteticamente melhor, mas saber quanto melhor. Tal verifica-

se nas tentativas de quantificar as características da paisagem a fim de avaliar a qualidade 

cénica da paisagem (e.g. Steinitz, 1990; Bishop e Hulse, 1994; Arriaza et al., 2004; Cañas et 

al., 2009). 
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3.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PAISAGEM 

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas e adaptadas diversas metodologias de avaliação 

da qualidade da paisagem. Um dos elementos fundamentais para a compreensão dos 

resultados obtidos corresponde aos instrumentos de investigação utilizados para avaliar e 

medir as preferências dos observadores (Lothian, 2000).  

Lothian (2000), no seu trabalho, fez uma análise extensiva sobre vários trabalhos, tendo 

identificado cerca de 30 diferentes tipos de instrumentos. As fotografias são o meio utilizado 

pela maioria dos estudos da paisagem, não recorrendo à experiência directa da mesma 

(Lothian, 2000), pois são mais simples e económicas (Cañas et al., 2009; Tveit, 2009). 

De entre os instrumentos existentes, salientam-se dois, que têm origem e são utilizados na 

Psicologia, cuja presença e aplicação, nos métodos de avaliação da qualidade da paisagem 

com base na participação do público. tem sido elevada: 

� Escala de Likert 

R. Likert publicou, em 1932, um artigo descrevendo o seu uso (Chettiar, s/d). Trata-se de 

uma escala psicométrica frequentemente utilizada em questionários, apresentando um 

conjunto de frases correspondentes a atitudes (Chettiar, s/d). Isto é, numa escala de 5 ou 7 

pontos, é pedido aos observadores para manifestarem o seu acordo ou desacordo (Chettiar, 

s/d). Torna-se assim possível calcular um valor numérico total das respostas dadas por 

todos os participantes (Chettiar, s/d). 

� Método de Q-Sort 

W. Stephenson, em 1953, desenvolveu este método, constituindo, originalmente, uma 

técnica para a avaliação da personalidade, tendo sido adaptado para a percepção visual, 

das pessoas, da qualidade da paisagem (Pitt e Zube, 1979). Consiste na ordenação de um 

conjunto de fotografias, por parte dos participantes, tendo em conta a distribuição por 5 a 9 

pilhas, que variam do mais descritivo ao menos descritivo para o sujeito, sendo utilizada 

uma distribuição forçada (Pitt e Zube, 1979).  

Através dos instrumentos descritos, é possível verificar o contributo que cada um tem dado 

para a avaliação da qualidade da paisagem, nomeadamente na participação do público. Os 

estudos procuram relacionar as preferências do público com os elementos da paisagem 

através da análise estatística, sendo assim necessário medi-las com o auxílio destes 

instrumentos. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DOS OBSERVADORES 

Para a avaliação da qualidade da paisagem, é necessário ter em atenção a amostra 

seleccionada com o intuito de obter resultados viáveis e adequados (Nascimento, 1998). 

Esta corresponde a um conjunto de pessoas com diferentes experiências e antecedentes 

culturais que, por sua vez, têm opiniões próprias (Steinitz, 1990; Nascimento, 1998; Ayad, 

2005), reflectindo-se provavelmente nas suas preferências.  

Vários estudos procuraram recolher dados sobre as características dos participantes 

utilizados, para avaliar a paisagem de modo a correlacioná-las com as preferências e 

verificar se a amostra é representativa da população (Lothian, 2000). Contudo, no estudo 

elaborado por Lothian (2000), o mesmo verificou que a maioria não foi utilizada para a 

análise de preferências. Algumas das características e factores mais estudados 

correspondem à idade, género, nível de instrução, familiaridade: 

� Idade – na opinião de Lothian (2000), no geral, não existem influências significativas 

nas preferências dos observadores relacionadas com a idade. Porém, no estudo de 

Balling e Falk (1982) foi verificado que os valores de preferência para áreas com 

vegetação distintas eram diferentes nas crianças; 

� Género – de modo geral, Lothian (2000) afirma que as influências ao nível do género 

são negligenciáveis, pois encontrou somente dois estudos que apresentavam 

diferenças, sendo limitado para contabilizá-los como significativos; 

� Nível de instrução – segundo Lothian (2000), as influências desta característica não 

são significativas, contudo, no estudo de Van den Berg e Koole (2006), verificou-se 

que há diferenças, assim como no trabalho de Balling e Falk (1982) ao nível dos 

estudantes universitários; 

� Familiaridade – a familiaridade tem uma influência significativa nas preferências das 

pessoas, correspondendo, usualmente, a uma influência positiva nas avaliações 

(Dearden, 1984; Lothian, 2000). Todavia, Penning-Roswell (1977 in Dearden, 1984) 

afirma que pode existir uma relação negativa entre este factor e a avaliação. 

Para além das características acima descritas, é possível verificar a presença de outros 

factores que poderão influenciar as preferências das pessoas na avaliação da qualidade da 

paisagem desde: personalidade, ambiente cultural, actividades recreativas, entre outras 

(Nascimento, 1998; Lothian, 2000) 
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3.5 PREFERÊNCIAS PELA PAISAGEM E PELAS SUAS CARACTERÍST ICAS 

Na avaliação da qualidade da paisagem há uma procura pela identificação dos atributos da 

paisagem que determinam a sua qualidade. Lothian (2000) sugeriu um modelo de 

interacção entre o Homem e a paisagem, permitindo compreender como se realiza o 

processo (Fig. 3). 

 

 

Inicialmente, é necessário investigar as teorias existentes relacionadas com a temática  das 

preferências da paisagem para adquirir conhecimento base sobre o assunto a abordar. Em 

seguida, analisam-se as técnicas que permitem avaliar as preferências da paisagem tendo 

em conta o âmbito e o objectivo do trabalho, traçando a estrutura da metodologia a utilizar. 

Posteriormente, é seleccionado o observador que contém determinadas características, o 

modo de apresentação, ou seja, como a paisagem é observada, através da experiência no 

local ou por substitutos (e.g. fotografias) e as preferências por diferentes atributos da 

paisagem. 

É possível distinguir vários atributos que permitem prever, ou ainda correlacionar, as 

preferências dos observadores, tendo sido considerados e analisados por diversos autores. 

Assim, existe uma relação positiva entre as preferências e os seguintes atributos: água 

(Lothian, 2000; Arriaza et al., 2004; Acar et al., 2006), vegetação (Arthur et al., 1977; 

Lothian, 2000), o uso do solo (Zube, 1987; Monteiro, 1998), elementos construídos pelo 

Homem (património) (Daniel e Vining, 1983 in Arriaza et al., 2004) e relevo (Fines, 1968; 

Steinitz, 1990; Hull e Stewart, 1992). Para além destes atributos, é ainda possível destacar a 

combinação destes elementos e a organização da paisagem, relacionados com a percepção 

da paisagem resultando em determinadas características como a diversidade, contraste, 

complexidade, entre outros.  

Ao compreender como e quais os atributos da paisagem que influenciam a qualidade cénica 

da paisagem, os planeadores podem desenvolver abordagens de gestão que melhoram a 

qualidade cénica da paisagem (Acar et al., 2006). 

Figura 3. Modelo da interação Homem e paisagem (adaptado de Lothian (2000)) 
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3.6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  

Os SIG, segundo Leitão (1996, p. 56), “...tem a capacidade da integração de diversos tipos 

de informação, seja geográfica ou atributos de natureza não espacial e tem a capacidade de 

modelação ou simulação de cenários.”. Desde os anos 70 que o interesse e a utilização dos 

SIG têm aumentado, tendo apresentado, principalmente na década de 90, um ritmo bastante 

acelerado (Leitão, 1996).  

Com a evolução das tecnologias dos SIG e com a disponibilidade de dados e informação em 

formato digital, surgiram novas abordagens e, consequentemente, novas metodologias para 

o estudo da qualidade visual da paisagem (Monteiro, 1998). Assim, para além ser uma 

ferramenta útil no apoio à decisão nos processos de planeamento e de gestão da paisagem 

e, ainda, no estudo de modelos de conservação ambiental (Leitão, 1996), os SIG têm sido 

utilizados por diferentes metodologias com o intuito de avaliar as características e os 

atributos da paisagem, para que possam ser reproduzidos para vastas áreas (Bishop e 

Hulse, 1994). Steinitz (1990) foi um dos investigadores que utilizou, em conjunto, os SIG e 

um modelo de regressão da qualidade visual desenvolvido com recurso a fotografias para 

elaborar um mapa de preferências visuais num troço do Parque Nacional de Acadia 

(E.U.A.). 

Os SIG têm desempenhado um papel fundamental na avaliação da paisagem, sendo um 

importante instrumento de organização, análise e gestão de informação georreferenciada, 

ou de possível georreferenciação (Monteiro, 1998). Uma das suas utilidades corresponde ao 

armazenamento de dados em dois formatos: raster e vectorial, representados por diferentes 

tipos de entidades geométricas, tendo a sua origem resultado da necessidade por parte de 

cartógrafos e técnicos de ordenamento do território com o intuito de facilitar o seu trabalho 

(Monteiro, 1998).  

Um dos elementos fundamentais para a aplicação dos SIG, principalmente na aplicação 

prática desta dissertação, corresponde ao Modelo Digital de Terreno (MDT) que permite 

representar o relevo, realizar o cálculo automático de mapas de análise: declives, 

exposições e hipsometria e, ainda, o estudo de análises de intervisibilidades (Monteiro, 

1998). 

Actualmente, trata-se de uma ferramenta que desempenha um papel fundamental na 

medida em que auxilia os planeadores na compreensão do todo em que se está a trabalhar, 

na tomada de decisões e na elaboração de mapas. Verifica-se, assim, a utilidade que os 

SIG têm para um grande conjunto de disciplinas, no caso concreto para a avaliação da 

qualidade da paisagem.  
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3.7 SÍNTESE 

Ao longo do tempo, surgiram algumas divergências de opiniões, nomeadamente a 

relacionada com a questão “A avaliação da qualidade da paisagem deve ser feita por 

quem?” (Muñoz, 2002), sendo possível distinguir duas abordagens relacionadas com este 

pressuposto: pericial e  psicofísica (Zube et al., 1982). Salienta-se que um dos traços em 

comum destas abordagens corresponde à procura na identificação das características da 

paisagem que determinam a sua qualidade, contudo a última defende que a avaliação da 

paisagem resultava não só das suas características intrínsecas, mas também do indivíduo, 

da sua experiência de vida e da relação que estabelece com a paisagem.  

Já na actualidade, o surgimento da Convenção Europeia da Paisagem, em 2000, permitiu 

uma acção mais ponderada no planeamento, gestão e ordenamento da paisagem, dando 

particular importância à participação do público. É de salientar que a avaliação da paisagem 

para questões mais profissionais, como o valor ecológico, deve ser feito por especialistas 

(Dearden, 1981), contudo para as avaliações da qualidade cénica da paisagem, a 

participação do público é fundamental, com o intuito de integrar as pessoas nas decisões 

estabelecidas pelos planeadores, tendo que ser encarado como consumidor do espaço, 

assim como assumir que diferentes grupos de  consumidores têm preferências diferentes, 

sendo este aspecto decisivo quando se estuda a paisagem como recurso. 
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4 ESTUDO DO CASO APLICADO AO LITORAL ALENTEJANO 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea reconhece o valor do recurso paisagem, nomeadamente, pelo 

seu contributo para o bem-estar físico e psíquico das populações. 

 Com a necessidade de proteger e salvaguardar a paisagem das pressões turísticas e da 

ocupação urbanística, torna-se imperativo desenvolver uma estratégia de gestão integrada, 

englobando a participação do público nos processos de planeamento, de modo a actuar de 

forma mais eficiente. Várias abordagens e técnicas foram desenvolvidas com o intuito de 

obter uma metodologia objectiva de avaliação da qualidade cénica da paisagem, cujo 

principal objectivo passa pela atribuição de um valor numérico e quantitativo à apreciação 

eminentemente subjectiva do público (MLURI, 2010). 

O presente capítulo tem por objectivo implementar o modelo de avaliação da qualidade 

visual da paisagem de Steinitz (1990), ao território do Sudoeste Alentejano, com base na 

preferência expressa pelo público. A aplicação deste modelo tem como pressuposto 

determinar os elementos da paisagem que prevêem e justificam a preferência do público 

pelas diversas paisagens, sendo apoiado pelo uso da análise estatística. Assim, com este 

procedimento procura-se obter uma classificação da paisagem em termos da sua qualidade 

cénica.  

Para a realização deste modelo, foram utilizados os SIG tendo em conta as capacidades e 

funções desta ferramenta, largamente aplicada em estudos de planeamento e ordenamento 

do território. 

 

4.2 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA D E ESTUDO 

 

4.2.1 LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo integra a sub-região (NUT III) do Alentejo Litoral e corresponde à metade 

setentrional do Sítio de Importância Comunitária integrado na Rede Natura 2000 sob a 

designação “PTCON0012 – Costa Sudoeste ”. A sul foi considerado como limite da área de 

estudo o limite do concelho de Odemira, junto à ribeira de Seixe (Fig. 4). As freguesias e 

respectivas áreas abrangidas são apresentadas no quadro 1A (Anexo A).  
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A região estudada apresenta uma grande diversidade, 

quer do ponto de vista paisagístico quer do ponto de 

vista ecológico, não apenas pela sua linha de costa 

caracterizada por arribas altas, interrompidas por 

pequenas praias, ribeiras e linhas de água, estuários e 

sapais, mas também pelo alinhamento de pequenas 

serras que se desenvolvem na sua parte oriental, com 

orientação Norte – Sul, paralela à linha de costa. É 

possível verificar que este território alberga uma 

elevada variedade de habitats, bem como uma riqueza 

florística excepcional apresentando endemismos 

nacionais de valor inigualável. Ao valor natural acresce 

um património histórico e cultural, também relevante no 

contexto nacional, que se traduz pela harmonia das 

formas de construção, conferindo identidade à região 

(ICNB, 2008). 

Trata-se de um território que na sua maioria é escassamente povoado, encontrando-se 

aglomerados de pequena dimensão ao longo do litoral (Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, 

Almograve, Zambujeira do Mar e Odeceixe) e, mais para o interior, centros urbanos e sedes 

de concelho, nomeadamente Odemira (Mapa n.º 1, Anexo A). A população residente tem 

variado, ao longo do tempo, assinalando-se uma diminuição gradual até aos anos 70 do 

século XX (Câmara Municipal de Sines, 2009), porém o desenvolvimento do complexo 

industrial (e portuário) de Sines e das novas acessibilidades que este acarretou, levou ao 

aumento da população no concelho de Sines (ICN, 2006). No concelho de Odemira a 

tendência para a perda de população residente mantém-se, principalmente nas freguesias 

interiores, enquanto as litorais com o fomento e a procura pela actividade turística 

apresentam resultados positivos de variação (ICN, 2006).  

Antigamente o litoral e a proximidade com o oceano eram utilizados para a navegação e 

pesca, actualmente assiste-se a uma multiplicação de usos, principalmente ao nível da 

actividade turística e de recreio. O crescente interesse por esta prática, tendo em conta a 

valorização das áreas litorais, promoveu a ocupação urbanística de forma desequilibrada o 

que, por sua vez, contribuiu para o aumento da degradação da paisagem. 

 

Figura 4. Localização da area de 
estudo 
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4.2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO TERRITÓRIO 

4.2.2.1 FISIOGRAFIA 

A caracterização fisiográfica realizada inclui a análise da Hipsometria, dos Declives e da 

Hidrografia. 

Hipsometria 

A hipsometria corresponde à representação altimétrica do relevo. É uma área marcada por 

três zonas com características altimétricas diferentes (Mapa n.º 2, Anexo B). Existência da 

plataforma litoral, faixa de largura variável entre os 5 e os 15 km e cuja altitude não 

ultrapassa os 150 m, no centro da área de estudo, a presença bem marcada do talvegue do 

rio Mira e dos seus afluentes e, ainda, a serra de S. Luís cujo ponto mais elevado se situa a 

373 m. 

Declives 

O declive do terreno é calculado com base nas curvas de nível, correspondendo a uma das 

formas de medição do relevo. Os limites estabelecidos para as classes de análise foram 

definidos com base em critérios que incluem o risco de erosão e estabilidade biofísica e 

conforto humano , tendo sido, assim, definidas sete classes que se apresentam no quadro 1. 

Classe Descrição 

0 – 5 % Limites aceitáveis para a actividade de recreio sem condicionalismos 

5 – 12 % Limitação moderada para caminhos pedestres; risco mínimo de erosão 

12 – 21 % Limitação severa para recreio; risco de erosão moderado 

21 – 32 % Ausência de utilização para recreio; risco de erosão elevado 

32 – 44 % Ausência de utilização para recreio; risco de erosão muito elevado 

44 – 56 % Ausência de utilização para recreio; risco de erosão muito elevado 

> 56 % Ausência de utilização para recreio; risco de erosão muito elevado 

 

Pela observação do mapa (Mapa n.º 3, Anexo B) verifica-se que, na área de estudo, as 

áreas mais planas (classe 0 – 5 %) ocorrem ao longo da plataforma litoral. Enquanto nas 

vertentes e encostas do rio Mira e, principalmente, na serra de S. Luís predominam os 

declives com classes mais elevadas, especialmente superiores a 44 %. Salienta-se ainda a 

existência de arribas ao longo da costa, associada a classes superiores aos 55 %, onde a 

acção da erosão marinha é intensa. 

Hidrografia 

A área de estudo é definida pela Bacia Hidrográfica do Rio Mira, no seu troço final perto de 

Vila Nova de Milfontes. Este rio nasce na serra do Caldeirão, a cerca de 470 m de altitude, 

Quadro 1. Descrição das classes de declive (Adaptado de Bulcão (2005)) 
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sendo a ribeira do Torgal um dos principais afluentes da sua margem direita e com maior 

expressão na área de estudo. Predominam, também, os cursos de água que desaguam 

directamente no oceano Atlântico, atravessando a orla costeira, correspondentes à Bacia 

Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, sub-bacias da Costa Ocidental. Salienta-se ainda que 

a área de estudo é também abrangida, em pequena área, pela Bacia Hidrográfica do Rio 

Sado, onde se inicia a peneplanície alentejana (Mapa n.º 4, Anexo B). 

 

4.2.2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Através da análise da Folha n.º 7 da Carta Geológica de Portugal elaborada à escala 

1:200000 pelos Serviços Geológicos de Portugal (Mapa n.º 5, Anexo B), e das respectivas 

notícias explicativas (Oliveira et al., 1984), é possível identificar as unidades geológicas e 

litológicas dominantes e as unidades geomorfológicas, nomeadamente a plataforma litoral e 

os relevos interiores (serra do Cercal), da área de estudo. A primeira corresponde a uma 

plataforma de abrasão marinha, com 5 a 10 km de largura, enquanto a segunda tem origem 

tectónica, apresentando-se como relevo positivo (Pereira, 1995).  

A plataforma litoral alentejana é a unidade predominante datada do Calabriano, onde 

afloram, maioritariamente, areias, arenitos e cascalheiras do Plio-Plistocénico. Ao longo do 

encaixe das linhas de água predomina a formação da Brejeira, datada do Namuriano médio 

- Vestefaliano inferior, do Carbónico (Oliveira et al., 1984). Ao longo da costa ocorrem 

manchas de sedimentos de diversas dimensões que correspondem a terraços fluviais e 

depósitos de vertente (Plistocénico) (Oliveira et al., 1984). A serra do Cercal, a norte da área 

de estudo,  é constituída por formações do complexo vulcano-silicioso, datado do Devónico 

superior – Tournaisiano (?), que apresenta litologia variada: predominância de rochas 

vulcânicas ácidas e de xistos argilo-gresosos e tufitos da formação de S. Luís, assim como 

algumas manchas representativas de diabases e tufos intermédios-básicos (Oliveira et al., 

1984). A este da serra do Cercal e na zona de Odemira predomina a formação de Mira, 

datada do Namuriano, do Carbónico, constituída por turbiditos e conglomerados de Vale 

Longo (Oliveira et al., 1984). Na zona de S. Teotónio estão presentes os turbiditos da 

formação de Brejeira (Namuriano médio - Vestefaliano inferior) e, também, mais 

precisamente a sudeste desta vila, uma mancha constituída por vários depósitos, 

nomeadamente: argilas, margas, areias, cascalheiras e calcários, datadas do Mio-Plio-

Plistocénico (Oliveira et al., 1984). 

Na envolvente da área de estudo, predomina a formação de Mira, correspondendo a 

turbiditos e conglomerado de Vale Longo (Namuriano, do Carbónico). A nordeste da área 

envolvente ocorre uma grande mancha de formações sedimentares constituída por areias, 
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arenitos e cascalheiras, datadas do Plio-Plistocénico (Oliveira et al., 1984). Ao longo das 

linhas de água ocorrem afloramentos cujas formações (argilas, calcários e conglomerados) 

estão datadas do Miocénico, e terraços fluviais e depósitos de vertente datados do 

Plistocénico (Oliveira et al., 1984). A este e a sul de Odemira ocorrem manchas de 

dimensões distintas de argilas, margas, calcários, areias e cascalheiras, datadas do Mio-

Plio-Plistocénico (Oliveira et al., 1984). E, por fim, a sul da área envolvente, ocupando uma 

grande extensão, predomina a formação de Brejeira do Namuriano médio - Vestefaliano 

inferior, do Carbónico.  

As várias formações geológicas da área de estudo são cortadas por várias falhas, situando-

se, em grande número, na serra do Cercal e na zona de S. Teotónio (Oliveira et al., 1984). 

Salienta-se ainda uma grande fractura geológica, a falha de Messejana, que atravessa o 

Alentejo no sentido sudoeste-nordeste, prolongando-se por Espanha (Oliveira et al., 1984).  

 

4.2.2.3 SOLOS 

Os solos, da área de estudo, apresentam uma grande diversidade, sendo na sua maioria 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Solos Incipientes e Solos Podzolizados, de acordo 

com a Carta de Solos de Portugal (ICNB, 2008).  

Ao longo da orla costeira, entre Porto Covo e Odeceixe, distribuem-se manchas de solos do 

tipo Rg (Regossolos Psamíticos, Normais, Não Húmidos) (ICNB, 2008). Os solos dos tipos 

Ap, Ppt e Pz (Podzóis, Não Hidromórficos, sem e com Surraipa) predominam, ao longo da 

planície litoral, surgindo em faixas contínuas ou contíguas ou contidos numa matriz de solos 

complexos, por um lado, com Regossolos e, por outro, associados entre si (ICNB, 2008). Os 

solos dos tipos Ass e As (Solos Salinos, de Salinidade elevada ou moderada, de Aluviões, 

de textura mediana) surgem ao longo da bacia hidrográfica do rio Mira, essencialmente nas 

zonas húmidas e de vale (Carvalho, 2004). Enquanto nas zonas de encosta predominam 

solos do tipo Ex (Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques), que se 

encontram também presentes nas linhas de água perpendiculares à costa e nas bacias 

hidrográficas da ribeira do Torgal e de Seixe (Carvalho, 2004). A partir da Zambujeira do 

Mar surgem afloramentos rochosos (Arx), considerados como um tipo de solo, delineando 

uma linha praticamente contínua de arribas (ICNB, 2008). Os solos do tipo Vt (Solos 

Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de arenitos grosseiros) são os mais 

representativos, surgindo principalmente associados aos solos do tipo Ex na zona da serra 

do Cercal (ICNB, 2008). 
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4.2.3 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DO TERRITÓRIO 

4.2.3.1 FLORA E VEGETAÇÃO 

Devido à diversidade geológica, geomorfológica e topoclimática do Sudoeste Alentejano, 

distinguem-se, na área de estudo, vários tipos de ecossistemas diferentes (estuários, 

arribas, praias, dunas antigas e recentes, sapais, entre outros) o que, por sua vez, se 

reflecte na grande diversidade florística e da vegetação do território (Arsénio et al., 2009), 

tratando-se de uma área que apresenta endemismos e espécies com interesse para 

conservação. 

As plantas agrupam-se, influenciadas pelas características do local onde se encontram e os 

factores resultantes que lhes estão subjacentes, constituindo “... comunidades de 

composição florística típica.” (Dias et al., 2005, p.121). A área estudada corresponde a uma 

zona de interface terra-mar, estando presentes arribas litorais colonizadas por comunidades 

vegetais perenes, sujeitas à salsugem, adaptadas a condições de secura edáfica (ICNB, 

2008). Trata-se de comunidades em que predominam as plantas dos géneros Limonium e 

Armeria e diversas espécies, destacando-se o endemismo português Cistus ladanifer subsp. 

sulcatus (sin. de Cistus palhinea) (ICNB, 2008). Para o interior nas dunas primárias domina 

as comunidades de Ammophila arenaria subsp. arundinacea, pioneira na fixação de areias, 

enquanto nas dunas cinzentas colonizam comunidades arbustivas psamófilas, tendo um 

importante papel na estabilização das areias (ICNB, 2008). 

 No estuário do rio Mira, domina a vegetação típica de sapal, distribuindo-se por diferentes 

zonas: por um lado, no baixo sapal, uma das comunidades pioneiras é a Spartina maritima 

e, por outro, no médio e alto sapal prolifera a comunidade de Halimione portulacoides, 

enquanto a montante surgem galerias de Salix salvifolia subsp. australis e Salix atrocinerea 

(ICN, 2006). Na ribeira do Torgal, estão também presentes galerias ripícolas constituídas 

por Alnus glutinosa e Fraxinus angustifolia (ICN, 2006), predominando ao nível arbustivo 

Crataegus monogyna, Sambucus nigra, entre outras (ICNB, 2008). Por fim, na ribeira de 

Seixe, a jusante ocorrem manchas de sapal dominadas por Limonium lanceolatum, 

enquanto para montante dominam as espécies como Salix salvifolia subsp. salvifolia e 

Tamarix africana (ICN, 2006).  

Ao longo da plataforma litoral, destaca-se a presença de áreas agrícolas, em que as culturas 

de regadio distribuem-se entre Vila Nova de Milfontes e o Cabo Sardão, ao passo que as 

culturas de sequeiro predominam na restante área e também na envolvente da serra do 

Cercal (ICNB, 2008). Em relação à vegetação de porte arbóreo, salienta-se a distribuição 
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significativa de eucaliptos (Eucalyptus globulus), na serra do Cercal, e de montado na bacia 

hidrográfica da ribeira do Torgal e a norte da serra do Cercal (ICNB, 2008).  

 

4.2.4 CARACTERIZAÇÃO CULTURAL DO TERRITÓRIO 

4.2.4.1 USO DO SOLO 

De acordo com a carta de uso do solo (Mapa nº. 6, Anexo B), é possível constatar a grande 

diversidade de usos resultado, em parte, da longa presença e interacção do ser humano 

com o território com base nas suas necessidades. A carta foi elaborada com base na carta 

de ocupação de solo 1990 (COS’90), cuja legenda foi agrupada em vários grupos de usos 

existentes: zonas de água doce, praia, dunas, areeiro, sapal, culturas de regadio, sequeiro e 

permanentes, montado de sobro, floresta mista (eucalipto, pinheiro, freixo, salgueiro), matos, 

estufas, tecido urbano contínuo e descontínuo. 

Ao analisar a carta, verifica-se que a agricultura é o uso dominante, ao longo da plataforma 

litoral. Por um lado, as culturas de regadio ocorrem entre Vila Nova de Milfontes e o Cabo 

Sardão, tendo a sua área aumentado em 2000 resultado da melhoria das infra-estruturas do 

perímetro de Rega do Mira (ICNB, 2008), e por outro, as culturas de sequeiro abrangem 

uma área maior, dispersando-se pela envolvente das serras do Cercal e de S. Luís. A 

floresta de eucalipto ocupa maioritariamente as serras, enquanto o montado de sobro 

predomina para o extremo este da área de estudo, salientando, ainda, que as manchas de 

pinheiros e outro tipo de florestas estão mais dispersas e em menor densidade por esta 

área. Verificou-se também que o tecido urbano, quer contínuo quer descontínuo, encontra-

se preferencialmente localizado no litoral com excepção de alguns aglomerados no interior 

da área, nomeadamente S. Luís, Odemira e S. Teotónio. 

 

4.2.4.2 HISTÓRIA E OCUPAÇÃO CULTURAL 

A história do Sudoeste Alentejano caracteriza-se pela escassez de ocupação humana, 

embora tenha recebido inúmeros povos desde a Pré-história. A ocupação humana desta 

região remonta ao Paleolítico, tendo o mar e os seus recursos tido um contributo essencial 

na alimentação das comunidades existentes (Nogueira, 2001). No Mesolítico, a exploração 

do litoral foi intensiva, existindo sociedades de caçadores-recolectores que deixaram 

vestígios ao nível das estruturas habitacionais (Nogueira, 2001). Já na Idade do Bronze 

surgiram a pecuária e a agricultura (Nogueira, 2001). Nesta região, foram ainda descobertas 

ruínas romanas de antigas povoações com tanques de salga o que revela a relação destes 
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povos com a pesca e respectivas indústrias, assim como com a exploração do sal e dos 

recursos minerais (Nogueira, 2001). A partir da Idade Média, o mar desempenha um papel 

importante na fixação do Homem resultado da pesca e do comércio marítimo (Nogueira, 

2001). Deste período, resta um vasto património, nomeadamente fortificações costeiras 

como os fortes do Pessegueiro e de S. Clemente, que tiveram um papel essencial na defesa 

da costa, garantindo a segurança das populações e a protecção à navegação (Nogueira, 

2001).  

“Finda a reconquista cristã, todo o Alentejo Litoral se apresentava como um espaço 

escassamente povoado e desorganizado. O rei de Portugal doou-o à Ordem de Santiago, 

cuja milícia teve um papel importante na guerra contra os mouros.” (RDLA, 2007). Por um 

lado, a Vila Nova de Milfontes foi fundada, no século XV, por D. João II, sendo a única 

povoação do litoral a sul do concelhos de Sines até ao século XX (Quaresma, 2003). Esta 

vila encontra-se intimamente ligada ao rio Mira, que tinha um importante papel na protecção 

e no desenvolvimento do comércio marítimo. Por outro lado, as vilas de Odemira e Odeceixe 

correspondem a um determinado conjunto de povoados que se instalaram no final dos 

troços navegáveis dos rios, o que lhes permitiu uma maior segurança dos perigos próximos 

do mar (RDLA, 2007). Destacam-se também a presença de outros aglomerados, 

nomeadamente no litoral Porto Covo e Zambujeira do Mar que para além de serem 

povoações piscatória, são pólos de elevado interesse turístico.  

Ao longo do tempo, o Homem deixou vários elementos que testemunham a sua 

permanência e passagem pelo território, contribuindo para a identidade cultural da 

paisagem. A área de estudo apresenta um património arquitectónico rico e diversificado que 

contrasta com a paisagem circundante através da sua escala, disposição ou forma, assim 

como pela diferenciação de texturas existentes entre este elemento e outros que constituem 

essa paisagem. Encontra-se disperso por toda a área, sendo possível distinguir três tipos de 

património arquitectónico: civil, militar e religioso. 

Um dos tipos predominantes de património arquitectónico civil corresponde ao moinho de 

vento. Por toda a região, encontram-se difundidos em grande número reflectindo a 

importância desta actividade onde a cultura dos cereais teve um importante peso. 

Actualmente, no concelho de Odemira, apenas dois moinhos estão em funcionamento 

situando-se um deles dentro da área de estudo, na povoação de Vale Bejinha, enquanto 

outros dois moinhos, em Longueira e Odemira (Fig. 5), têm novas funções como ponto de 

informação aos turistas ou como núcleo museológico, respectivamente. Na sua grande 

maioria este tipo de património encontra-se em ruínas sendo deixado ao abandono. Outro 

tipo de património civil, que sobressai nesta paisagem, corresponde aos dois faróis 
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existentes: um localizado em Vila Nova de Milfontes, no lado norte da 

foz do rio Mira, enquanto o outro situa-se na Ponta do Cavaleiro no 

Cabo Sardão. A importância destes resulta da necessidade de 

sinalização que avise os navegadores dos pontos de costa, sendo 

importantes elementos de referência na paisagem. O património 

arquitectónico militar é um elemento fundamental no sistema de 

defesa de uma região. Encontra-se representado por três fortes: dois 

dos quais localizados na freguesia de Porto Covo: o forte da ilha do 

Pessegueiro e o forte da Praia do Pessegueiro situando-se em 

posição dominante, na ilha do Pessegueiro e sobre a praia do 

Pessegueiro, respectivamente. E um terceiro fixado em Vila Nova de 

Milfontes designado Forte de S. Clemente com o objectivo de defender 

o comércio marítimo. Por último, o património arquitectónico religioso, 

de diversos períodos, encontra-se presente pelas várias freguesias, 

maioritariamente, nos aglomerados urbanos ou na sua envolvente. Sendo predominantes as 

igrejas e capelas em que as primeiras de cariz histórico estiveram praticamente na génese 

das suas povoações.  

 

Figura 5.  Moinho de 
vento de Odemira 
(fonte: http://www.cm-
odemira.pt/PT/Concelho/P
atrimonio/PatrimonioArquit
ectonico/PatrimonioArquite
ctonicoCivil/Paginas/defaul
t.aspx) 
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4.3 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE CÉNICA DA  PAISAGEM 

Para a realização deste estudo a metodologia de avaliação da qualidade cénica da 

paisagem teve por base o modelo de avaliação da qualidade visual da paisagem de Steinitz 

(1990), actualizado em Steinitz e Muñoz (2009).  

Actualmente, Carl Steinitz, professor da Universidade de Harvard, é um dos investigadores 

que tem contribuído significativamente para a evolução do tema da Qualidade Visual da 

Paisagem. Ao longo da sua carreira, tem colaborado de forma decisiva para o 

aperfeiçoamento dos métodos utilizados de avaliação da qualidade cénica da paisagem, 

bem como para a sua aplicação na tomada de decisão sobre a conservação e gestão da 

paisagem, destacando-se a investigação protagonizada, em 1990, no Parque Nacional de 

Acadia, nos E.U.A., ao desenvolver um modelo de preferência visual com base num 

questionário fotográfico feito ao público, utilizando os SIG. 

Assim, o método aplicado na parte prática do estudo, segue a metodologia apresentada por 

Steinitz (1990), com algumas diferenças apresentadas em Steinitz e Muñoz (2009). Este 

método consiste na avaliação da qualidade cénica da paisagem, com base na preferência 

expressa pelo público. Salienta-se que esta abordagem, centrada na preferência do público, 

tem sido investigada e aplicada por diversos autores em todo o mundo. Através das 

ferramentas estatísticas (designadamente de análise univariada e inferencial), é possível 

obter um modelo de regressão, com elevado poder explicativo, relativamente a um conjunto 

de variáveis de caracterização física, biológica e cultural da paisagem. As variáveis obtidas 

por este modelo podem, por sua vez, ser espacializadas e integradas num ambiente SIG de 

forma a gerar um mapa de qualidade cénica da paisagem. Este modelo tem sido alvo de 

atenção por várias equipas de investigação tendo sido aplicado frequentemente sem a 

componente espacial, isto é, terminando na análise através da estatística univariada e 

inferencial (Arriaza et al., 2004; Dramstad et al., 2006; Cañas et al., 2009).  

Trata-se de uma metodologia baseada na abordagem psicofísica, com o intuito de prever 

que dimensões da paisagem estão associadas às percepções do público (Taylor et al., 

1987), sendo realizada em seis etapas distintas (Fig. 6):  

� Identificação da diversidade de paisagens; 

� Levantamento fotográfico e selecção de 50 fotografias que cobrem os usos do solo 

mais representativos da área de estudo; 

� Realização de inquéritos ao público, utilizando o método de Q-Sort; 

� Identificação das hipóteses que contribuem para explicar as preferências do público; 

� Análise estatística dos dados; 

� Elaboração do mapa de qualidade cénica da paisagem. 
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         Figura 6.  Esquema da metodologia aplicada ao estudo 
 

 

4.3.1 MATERIAIS 

Para a realização desta metodologia, foram utilizados os SIG como ferramenta de aplicação, 

recorrendo-se ao programa ArcGIS 9.3 e respectivas extensões, designadamente Spatial 

Analyst. No quadro 2 é apresentada a cartografia base utilizada:  

 

 

                                                           
2 Cartas Militares nº 526 (2000), 527 (2000), 535 (1990), 536 (1991), 544 (1991), 545 (1990), 552 (1988), 553 (1990), 560 
(1989), 561 (1990), 568 (1976) e 569 (1977) 

Escala  Carta Fonte 

1/25000 Cartas Militares da série M8882 Instituto Geográfico do Exército (IgeoE) 

1/500000 Modelo Digital do Terreno (MDT), 
ETRS 89, com resolução 30 m Instituto Geográfico Português (IGP) 

1/25000 Carta Ocupação de Solo 1990 
(COS’90) 

Instituto Geográfico Português (IGP) 

1/25000 Ortofotomapas 2005 Instituto Geográfico Português (IGP) 

1/200000 Carta Geológica de Portugal (apenas 
disponível em papel)  Serviços Geológicos de Portugal 

Quadro 2.  Informação cartográfica utilizada na metodologia de avaliação 
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4.3.2 MÉTODOS 

4.3.2.1 IDENTIFICAÇÃO DA DIVERSIDADE DE PAISAGENS 

A área de estudo é constituída por um mosaico de paisagens extremamente diversificadas 

resultado das variadas combinações entre as componentes biofísicas e físicas e culturais, 

que no conjunto levaram à formação de diferentes tipos de solo que suportam diversas 

actividades. 

A identificação da diversidade de paisagens teve como princípio a análise dos diferentes 

usos do solo existentes, com base na COS’90. Esta análise permitiu, posteriormente, a 

cobertura fotográfica da área estudada de modo a obter uma amostra dos principais usos 

existentes que reflectem as diversas paisagens. 

 

4.3.2.2 AMOSTRAGEM FOTOGRÁFICA DAS PAISAGENS 

Foi realizado um levantamento fotográfico de modo a obter um conjunto representativo da 

variedade de paisagens existentes. 

Ao longo dos anos, a validade do uso das fotografias como substitutos de avaliação da 

qualidade da paisagem no campo, gerou opiniões divergentes (e.g. Carlson, 1977). Contudo 

vários outros estudos provaram a sua validade no processo de avaliação, permitindo 

contrariar a ideia que são meios pouco fiáveis para a classificação das preferências do 

público (e. g. Daniel e Boster, 1976; Dearden, 1981; Coeterier, 1983; Dearden, 1984; 

Steinitz, 1990; Lothian, 2000; Wherret, 2000; Arriaza et al., 2004). É com base no 

pressuposto da validade das fotografias que o método continua a ser aplicado em diversos 

trabalhos por diferentes autores. Segundo Lothian (2000), no interesse da eficiência e 

eficácia, as fotografias fornecem uma alternativa satisfatória desde que respeitem 

determinados critérios de maneira a que certas variáveis não influenciem a opinião dos 

participantes, sendo controladas tanto quanto possível, para que a paisagem seja 

classificada de forma coerente.  

Tendo em conta o trabalho de Shuttleworth (1980 in Lothian, 2000), foram considerados os 

seguintes critérios: 

� Fotografias a cores de modo a capturar as características da paisagem por completo, 

enquanto aquelas a preto e branco tendem a enfatizar as qualidades formais (linha, 

textura) perdendo a qualidade vívida da cor; 

� Fotografias com um formato horizontal, não sendo utilizado o formato vertical, pois 

devem-se estender sempre que possível até ao horizonte; 
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� Minimização de elementos externos como pessoas, animais, postes de electricidade 

e fios que podem influenciar as preferências das pessoas, quer positiva quer 

negativamente; 

� Evitar os efeitos de transição da iluminação atmosférica como o pôr-do-sol ou 

iluminação mais vívida; 

� Condições com Sol e sem nuvens para evitar a luz forte da manhã e do final de 

tarde, devendo as fotografias ser tiradas entre as 10 - 16 horas; 

� Fotografias devem ser tiradas à altura dos olhos para representar o mais possível a 

altura a que o observador estaria a observar a cena. 

Segundo Cañas et al. (2009) e Tveit (2009), as vantagens da sua utilização são a rapidez do 

trabalho efectuado e os custos reduzidos que comporta, quando comparadas com a 

avaliação realizada na paisagem real. 

A cobertura fotográfica tentou abranger, o mais possível, os critérios acima descritos, com o 

objectivo de captar os usos do solo identificados como mais relevantes, preferencialmente, 

um único uso do solo em cada fotografia. Esta dissertação foi realizada com recurso a uma 

câmara fotográfica digital, entre Março e Maio de 2009 e o mesmo período de 2010, 

evitando deste modo alterações atribuíveis a fenómenos de sazonalidade intra-anual.  

Segundo Lothian (2000), o número de fotografias deveria ser suficientemente pequeno para 

que, por um lado, os inquéritos não sejam demasiado longos e, por outro, os participantes 

mantenham o interesse e a concentração. Assim, após o levantamento fotográfico, foram 

seleccionadas 50 fotografias com o intuito de representar a diversidade de paisagens 

existentes, tendo estas sido impressas no formato 10x15 cm.  

 

4.3.2.3 INQUÉRITOS 

Foram realizados inquéritos à população da área de estudo, tendo sido feitas três 

deslocações que passaram por: Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Almograve, Zambujeira 

do Mar, Odemira e S. Teotónio. 

O inquérito consistiu na distribuição das fotografias ao longo de uma escala ordinal de cinco 

valores de qualidade cénica (correspondentes a uma escala qualitativa de apreciação da 

qualidade cénica da paisagem compreendida entre “Muito baixo” e “Muito elevado”), 

designada, por Steinitz e Muñoz (2009), escala de Likert, contudo a autora não concorda 

com esta designação. Segundo a Psicologia, tecnicamente, é designado de método de Q-

Sorting em que a distribuição das fotografias é forçada, segundo uma curva normal. Para 

Steinitz e Muñoz (2009) é frequente, nas abordagens relacionadas com a qualidade visual, 
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as preferências do público apresentarem uma distribuição normal. Segundo Thomas e 

Watson (2002) corresponde a um instrumento sistemático e rigoroso no estudo da 

subjectividade humana. 

O método Q-Sort consiste, segundo Pitt e Zube (1979), na ordenação, de um conjunto de 

fotografias por diferentes pilhas, por parte dos participantes. Para este exemplo (Fig. 7) 

foram consideradas cinco pilhas que definem um intervalo de qualidade cénica. A 

distribuição das 50 fotografias seleccionadas por cada pilha é feita do seguinte modo: nas 

pilhas “1” e “5” são colocadas cinco fotografias, nas pilhas “2” e “4” são colocadas dez e, por 

fim, as restantes vinte são colocadas na pilha “3”. 

 

Como foi referido, trata-se de um método de distribuição forçada que obriga o público a 

organizar as fotografias segundo uma distribuição pré-determinada, reflectindo tipicamente 

uma curva normal (Thomas e Watson, 2002) (Fig. 8). O público tem liberdade para comparar 

as fotografias entre si e ordená-las pelas pilhas, reflectindo as melhores escolhas possíveis 

de cada pessoa (Pitt e Zube, 1979; Thomas e Watson, 2002). 

O número de cada pilha corresponde a uma variável ordinal. Sabendo que um dos principais 

objectivos passa pelo registo e análise das preferências do público e, em seguida, pelo 

tratamento estatístico dos dados, foi atribuída a cada pilha uma classe de valores, 

associados a uma escala ordinal de classificação entre um e cinco em que os extremos 

correspondem a qualidade cénica “Muito baixa e “Muito elevada”, respectivamente. 

Assim, aos indivíduos inquiridos era pedida a seguinte tarefa: “Por favor, ordene o seguinte 

conjunto de fotografias de acordo com a sua qualidade cénica. Para tal, as cinco fotografias 

com maior qualidade cénica devem ser colocadas na classe “5” e as cinco com menor 

qualidade cénica na classe “1”, do mesmo modo, as dez fotografias que apresentam 

qualidade cénica alta devem ser colocadas na classe “4” e as dez com qualidade cénica 

baixa na classe “2”, por fim, as vinte fotografias de qualidade cénica média devem ser 

colocadas na classe “3”.  

Figura 7. Distribuição de 50 fotografias por cinco pilhas 
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Para além de um inquérito estruturado que fosse de rápida compreensão para o público, foi 

necessário reunir uma amostra aleatória de população que permitisse determinar as 

preferências do público. Relativamente ao tamanho da amostra o objectivo inicial era inquirir 

50 e 100 participantes (dimensão mínima da amostra, segundo Thomas e Watson, 2002), 

tendo-se inquirido, no total, 240 pessoas . 

Foi efectuado o registo de cada uma das resposta e ainda alguns dados referentes a cada 

pessoa, nomeadamente género (masculino ou feminino), nível de instrução (ensino básico, 

secundário ou superior) e classe de idades (< 24 anos, 25 – 64 ou > 65 anos) (Quadro 2C, 

Anexo C). 

Salienta-se ainda para o facto da questão da familiaridade, na avaliação da qualidade cénica 

da paisagem, que corresponde a uma característica que tem uma forte influência nas 

preferências do público. Neste estudo, só uma pequena percentagem do universo de 

inquiridos (12,5 %) nunca contactou com a área. Assim, é possível assumir que o factor 

familiaridade apresenta o mesmo peso, não sendo passível de influência nas respostas 

obtidas por cada participante. 

 

4.3.2.4 TRATAMENTO DOS DADOS – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para realizar o tratamento dos dados, foi utilizado o programa R versão 2.11.1, de análise 

estatística e construção de gráficos, assim como o programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) e o programa Microsoft Office Excel versão 2007, para o Windows.  

A análise dos dados, fortalecida pela quantidade e variedade destes e pelas ferramentas 

estatísticas disponíveis, reveste-se de uma grande importância na medida em que torna 

possível expressar a informação relevante contida na metodologia aplicada. Vários métodos 

descritivos foram utilizados, de modo a atingir os objectivos descritos, tendo sido feita 

Figura  8. Distribuição ‘forçada’ das fotografias, de acordo com o método Q-Sorting 
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análise descritiva univariada (frequências, média, mediana e intervalo inter-quartis) e análise 

inferencial (ANOVA e regressão linear múltipla).  

Para as classes definidas no subcapítulo anterior, foi considerada uma escala métrica 

intervalar, assumindo que o intervalo entre estas era exactamente o mesmo. Embora 

Lubovitz (1970) argumente que existam pequenos erros no tratamento de variáveis ordinais 

como variáveis quantitativas, Givon e Shapira (1984) apoiam este tratamento contanto que a 

escala de itens tenha pelo menos cinco ou sete classes, tratando-se de um instrumento 

aplicado em diversos estudos (e.g. Dearden, 1984; Steinitz, 1990; Arriaza et al., 2004 e 

2005). 

 

4.3.2.4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

A estatística descritiva tem como finalidade sintetizar e interpretar os dados, procurando 

características de interesse, permitindo compreender a sua importância para a dissertação 

realizada. 

A primeira fase de tratamento dos dados é realizada com base na análise univariada. Por 

um lado, através do cálculo das medidas de localização (média, mediana e quartis) e de 

dispersão (intervalo inter-quartis) para cada fotografia avaliada com base nas preferências 

do público, e, por outro, do cálculo da frequências tendo em conta as variáveis sócio-

demográficas. 

. 

4.3.2.4.2 ANÁLISE DE GRUPOS 

A análise dos dados teve como objectivo reunir a amostra em diferentes grupos para 

determinar o grau de homogeneidade de respostas de cada um:  

� Género – Masculino e Feminino; 

� Idade – < 24 anos, 25 – 64 anos e > 65 anos; 

� Nível de Instrução – Ensino Básico, Secundário e Superior. 

Definidos os grupos e as variáveis de cada, foi feita uma análise de variância (ANOVA), 

descrita por McDonald (2009) e utilizada por Franco et al. (2003), Acar et al. (2006) e Cañas 

et al. (2009), bem como foram realizados testes de comparação de médias. 
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4.3.2.4.3 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

A regressão linear múltipla foi o método estatístico utilizado com o intuito de obter um 

modelo que permita relacionar as preferências do público com as características e 

elementos da paisagem correspondendo, respectivamente, às variáveis dependente e 

independente, sendo testada a sua capacidade preditiva. Com o modelo de regressão, é 

ainda possível verificar o peso de cada atributo na preferência do público, tal como foi feito 

por Steinitz (1990), Arriaza et al. (2004) e Cañas et al. (2009). 

Com o propósito de avaliar que atributos e elementos visuais da paisagem influenciam as 

preferências, foram realizadas duas abordagens: por um lado, foram observadas as 

fotografias por ordem decrescente do valor da média, de modo a identificar os elementos 

presentes que contribuem para o valor cénico da paisagem e, por outro, foram analisados os 

atributos seleccionados e considerados por outros estudos (e.g. Steinitz, 1990; Lothian, 

2000; Franco et al., 2003; Arriaza et al., 2004; Cañas et al., 2009). 

Na análise da regressão foi realizado o estudo dos resíduos com o objectivo de validar os 

pressupostos do modelo, nomeadamente: resíduos vs. valores, normalidade e distâncias de 

Cook (Daalgard, 2008). 

Apresenta-se seguidamente uma descrição das hipóteses seleccionadas, a partir das 

abordagens acima referidas, que permitem explicar a regressão e, deste modo, prever as 

preferências do público: Uso do solo ,,  Água ,,  Património ,,  Relevo   e Vegetação . As 

referidas hipóteses foram analisadas com base nos dados e fontes de informação 

disponíveis e, posteriormente, reclassificadas em cinco classes de qualidade cénica, com o 

objectivo de produzir um mapa de qualidade cénica da paisagem a partir da equação da 

regressão linear múltipla. 

 

4.3.2.4.3.1 HIPÓTESE USO DO SOLO 

O uso do solo é um elemento fundamental para avaliar o valor paisagístico da paisagem, 

sendo particularmente relevante na avaliação da sua qualidade cénica (Monteiro, 1998). 

Trata-se de uma importante fonte de informação que permite o conhecimento das funções 

desta entidade (Zube, 1987; Coeterier, 1996).  

O Homem é caracterizado como sendo um agente de alteração da paisagem que actua ao 

nível das suas características físicas e biológicas (Kaplan, 1985). Para o seu próprio 

proveito, alterou o solo originário tendo em vista uma perspectiva de múltiplos usos, 

fomentando e aplicando diversas actividades, desde a edificação, às actividades agrícolas, 

silvícolas e de recreio (Magalhães, 2001). Na paisagem mediterrânica, os contrastes 
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provocados pela presença de diversos usos do solo funcionam como um elemento 

fundamental para a introdução de padrões diferenciados na paisagem que, por sua vez, 

influenciam a preferência do público. 

Vários estudos comprovaram a relevância do uso do solo, como atributo que contribui para a 

preferência do público, na avaliação da qualidade cénica de uma paisagem (e.g. Zube, 

1982; Kaplan, 1985; Ulrich, 1986; Zube et al., 1987; Monteiro, 1998; Fyhri et al., 2009). O 

valor pode ser expresso de um modo positivo, o que promove a qualidade cénica da 

paisagem, ou de modo negativo, fomentando a diminuição dessa qualidade. Estes valores 

podem coexistir numa determinada região, sendo fundamental a definição de quais os que 

reflectem maior ou menor contributo para o enriquecimento da qualidade cénica da 

paisagem. 

Para a elaboração do mapa da hipótese Uso do solo   ((Mapa nº. 7, Anexo D)), foi utilizada a 

carta de ocupação de solo, tendo sido reformulada a área do desenho do espaço urbano, 

com base nos ortofotomapas de 2005, para distinguir o tecido urbano recente do antigo. Em 

seguida, as classes de uso do solo foram reclassificadas e agregadas em cinco classes de 

acordo com a sua contribuição para a qualidade cénica da paisagem (Quadro 2D, Anexo D).  

A atribuição de classes de qualidade de cénica foi desenvolvida com base na intervenção do 

Homem na paisagem: quanto maior a sua presença e alteração da paisagem, menor é a 

classe de qualidade, ao passo que quanto menos intervencionada, logo mais natural, maior 

é a classe de qualidade, com excepção do tecido urbano contínuo antigo que, pelo seu valor 

histórico e tradicional, contribui para o enriquecimento da qualidade cénica da paisagem 

nesta região. 

 

4.3.2.4.3.2 HIPÓTESE ÁGUA 

A água é uma das componentes da paisagem que exerce uma forte atracção no Homem, 

tendo sido reconhecido, ao longo do tempo, o seu contributo nas metodologias de avaliação 

da qualidade da paisagem (Monteiro, 1998).  

Trata-se de um elemento que assume diversas formas, tanto naturais (mar, rio, lagoa, 

pântano) como artificias (albufeiras de barragem e lagoas artificias) (Monteiro, 1998), tendo 

a particularidade de poder ser estático ou dinâmico (Saraiva, 1999). Apresenta, também,  

características únicas que lhe conferem valor estético nomeadamente: plasticidade, 

movimento e capacidade de reflexão (Monteiro, 1998).  

A literatura analisada salienta o papel valorizador da água na paisagem, constituindo um 

recurso que é apreciado universalmente (Monteiro, 1998) e essencial à sobrevivência dos 
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seres vivos (Lothian, 2000). Trata-se de um elemento que contribui para a valorização 

cénica da paisagem e que tem indubitavelmente um papel muito relevante nas preferências 

paisagísticas, como foi demonstrado pelo trabalho de diversos autores (e.g. Daniel e Boster, 

1976; Taylor et al., 1987; Steinitz, 1990; Lothian, 2000; Arriaza et al., 2004; Dramstad et al., 

2006; Bulut e Yilmaz, 2008; Cañas et al., 2009; Bulut et al., 2010). 

 

Com o propósito de elaborar o mapa da hipótese Água   ((Mapa nº. 8, Anexo E)), foi feita uma 

triagem das linhas de água, lagoas e albufeiras assinaladas nas cartas militares, presentes 

na área de estudo, e utilizado o MDT. Tendo como princípio que a preferência do público é 

influenciada pela presença da água, quer seja pela sua forma, quer pela distância a que se 

encontra visível, o mapa foi reclassificado, em cinco classes de visibilidade para massas de 

água (Quadro 3E, Anexo E). 

Ao atribuir as classes de qualidade cénica, em função da visibilidade para massas de água, 

foi considerado que quanto mais próximo se estiver da costa, maior será a classe de 

qualidade. Tendo sido atribuído o maior valor de qualidade cénica (correspondente à classe 

5) às áreas com visibilidade para o mar a partir da linha de costa junto à praia, a distâncias 

inferiores a 1 km. Por sua vez, qualquer ponto onde seja visível o rio ou o mar, à distância 

inferior de 1 km, foi atribuída classe quatro. Por outro lado, se estes elementos, estão 

visíveis a uma distância entre 1 e 5 km foi atribuída a classe três. Ao passo que vistas para 

albufeiras e não sendo visível qualquer massa de água foi atribuída, respectivamente classe 

dois e um. 

 

4.3.2.4.3.3 HIPÓTESE PATRIMÓNIO 

A paisagem é valorizada não apenas pelos seus elementos naturais, mas também pelos 

seus elementos históricos e culturais (Silva, 2003). Parte da sua evolução encontra-se 

intimamente ligada às múltiplas culturas, que sustenta, estando patente através da 

passagem do Homem pelo território (Stephenson, 2008), resultado das diversas actividades 

em diferentes períodos (Coeterier, 1996).  

Os valores patrimoniais na avaliação da paisagem são essenciais, pois contribuem para o 

enriquecimento da qualidade cénica das paisagens em que se inserem (Leitão, 1996). Para 

além do significado histórico e cénico inerente a estes valores, devem ainda ser 

considerados a percepção do local e o significado que desperta no observador dessa 

paisagem (Monteiro, 1998). O património remete ainda para a ideia de testemunho do 

passado e herança cultural, fazendo parte da identidade do Homem (Silva, 2003). 
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Vários estudos demonstraram que a paisagem é cenicamente atractiva com a presença de 

elementos históricos (e.g. Zube et al., 1982; Steinitz, 1990; Monteiro, 1998; Arriaza et al., 

2004 e 2005; Bulut e Yilmaz, 2008), ou seja, apresentando uma identidade cultural marcada, 

a possibilidade de ter uma elevada qualidade visual é alta.  

 

Para a elaboração do mapa da hipótese Património   ((Mapa nº. 9, Anexo F)), foi utilizado o 

MDT com uma resolução de 30 m e efectuado o levantamento das estruturas presentes na 

área de estudo, com base nas cartas militares, que incluíram moinhos, faróis, fortes, igrejas 

e capelas. Foi produzido um mapa de visibilidade para elementos de património, dividido em 

cinco classes de qualidade, tendo em conta as vistas para o património a diferentes 

distâncias (Quadro 4F, Anexo F). 

Para atribuir as classes de qualidade cénica, foi assumido que quanto mais visível o 

património no meio não urbano está, mais elevada é a classe de qualidade, sendo-lhe 

atribuído a classe cinco. Enquanto a classe quatro resulta da visualização do património em 

meio urbano. Entre as classes três e dois a diferença encontra-se na distância a que é visto 

o património, salientando que 2 km é a distância a que ainda é possível distinguir com 

alguma nitidez os objectos (Brabyn, 1996). Por fim, na classe um não há visibilidade para 

quaisquer elementos de património.  

 

4.3.2.4.3.4 HIPÓTESE RELEVO 

O relevo constitui a estrutura base da paisagem (Belayew et al., 1996). Para além de ser um 

indicador do funcionamento ecológico da paisagem (Magalhães, 2001), trata-se de um 

elemento importante na percepção dos valores cénicos da paisagem. Através do estudo do 

relevo, é possível verificar as formas do terreno mais relevantes para a avaliação da 

qualidade cénica da paisagem (Monteiro, 1998). Vários autores revelaram, nos seus 

trabalhos, a importância que este elemento tem nas preferências paisagísticas (e. g. Fines, 

1968; Zube et al., 1972; Steinitz, 1990; Morgan, 1999; Lothian, 2000; Vouligny et al., 2009).  

No passado, foram utilizados alguns métodos manuais de classificação das formas de 

relevo incluindo aquele desenvolvido por Hammond (1954, 1964a, 1964b). Segundo Morgan 

e Lesh (2005), a classificação de Hammond tem uma natureza quantitativa com definições 

explícitas que podem ser facilmente aplicadas por outros investigadores na criação de um 

mapa de relevo. Este autor combinou três importantes parâmetros quantificáveis – declive, 

relevo local e tipo de perfil – com o intuito de identificar diferentes formas de relevo (planície, 

relevo tabular, montanha, entre outras) nos Estados Unidos da América. 
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Dikau (1989 e 1991, in Morgan e Lesh, 2005) tentou aplicar o procedimento de Hammond 

utilizando os SIG. Para tal, foi necessário alterar os parâmetros originais e estabelecer 

novas categorias que, segundo Brabyn (1996), devem ser continuamente revistas devido às 

diferenças dos dados utilizados, da escala de trabalho e das características da área de 

estudo. 

 

Com o intuito de elaborar o mapa de relevo, foi seguido um modelo desenvolvido por 

Morgan e Lesh (2005), derivado do método de Hammond (1954, 1964a, 1964b), tendo sido 

utilizado o ModelBuilder da ESRI, extensão do ArcGIS 9.3. Para a realização deste modelo, 

foi utilizado o MDT e aplicada a ferramenta Focal Statistics, utilizando uma janela circular de 

13 pixel. 

Trata-se de um modelo que se encontra subdivido em quatro sub-modelos: três 

relacionados com os parâmetros definidos por Hammond (declive, hipsometria e curvatura 

de terreno) e uma fase subsequente de classificação das formas de relevo. Engloba, ao 

todo, 33 passos.  

Sub-modelo de Declives 

O Sub-modelo de Declives destina-se, segundo Martínez-Zavala et al. (2005), a proceder a 

um zonamento em função da máxima taxa de mudança do declive em relação às células na 

sua vizinhança, que resulta na separação das áreas predominantemente ocupadas por 

declives definidos como suaves. Neste estudo, foram considerados como declives suaves 

os de valor inferior a 4 %. 

No quadro 3, apresentam-se os valores correspondentes à reclassificação das áreas com 

declives inferiores a 4 % e o código que lhes foi atribuído, com base no método seguido.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Sub-modelo de Declives 

Valores Código 

0,00 – 0,2 % 400 

0,20 – 0,50 % 300 

0,50 – 0,80 % 200 

0,80 – 1,0 % 100 

Quadro 3.  Critérios para a classificação do Sub-modelo de Declives 
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Sub-modelo Hipsometria 

O Sub-modelo Hipsometria permite verificar, segundo Hammond (1964), os desníveis 

existentes, dando uma visão da distribuição altimétrica do terreno. Para o seu cálculo, foram 

consideradas a altitude mínima (0 m) e a altitude máxima (261 m), do MDT, com o objectivo 

de reclassificar os intervalos de acordo com as classes definidas por Morgan e Lesh (2005). 

Posteriormente, foi atribuído a cada intervalo um código de referência (Quadro 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Sub-modelo Curvatura do terreno 

O Sub-modelo Curvatura do terreno indica, segundo Martínez-Zavala et al. (2005), o grau de 

concavidade/convexidade de uma superfície, tendo sido calculado através da diferença 

entre altitude máxima e mínima na vizinhança de um ponto. Na figura 9, os pontos situados 

acima da metade do intervalo compreendido entre as duas cotas designaram-se como terras 

altas, enquanto os abaixo foram denominados como terras baixas. 

 

 

Para esta análise, foi considerado um perfil de vertente ‘padrão’ em que o traçado 

côncavo/convexo ocorre em condições de clima temperado. Salientando que a vertente, 

como sistema sensível, evolui em função da litologia, da tectónica e das condições 

climáticas (Casseti, 2005). 

No quadro 5, é possível verificar os códigos atribuídos à percentagem de declives suaves 

presentes nas categorias de terras baixas e terras altas. Este tipo de perfil permite distinguir 

Sub-modelo Hipsometria  

Valores Código 

0 – 30 m 10 

30 – 90 m 20 

90 – 150 m 30 

150 – 261 m 40 

Terras altas 

Terras baixas 

Máxima altitude 

Mínima altitude 

Metade do intervalo 
de altitude 

Quadro 4. Critérios para a classificação do Sub-modelo Hipsometria 

Figura 9.  Determinação do perfil de vertente (adaptado de Martínez-Zavala et al. (2005)) 
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as superfícies mais ou menos planas situadas a diferentes altitudes sobre o terreno 

circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-modelo da Classificação das formas de relevo 

O Sub-modelo de Classificação das formas de relevo resulta do somatório dos três primeiros 

sub-modelos, sendo gerado um único mapa. Cada célula, deste mapa, apresenta um código 

composto por três dígitos que correspondem a cada um dos três parâmetros descritos 

anteriormente, obtendo-se no total 48 classes (Quadro 5G, Anexo G).  

 

Para além da utilização destas características topográficas segundo o método de Hammond 

(1954), foram consideradas as unidades geológicas e litológicas dominantes e as unidades 

geomorfológicas, nomeadamente a plataforma litoral e a serra do Cercal, presentes na área 

de estudo. Através da análise da Carta Geológica de Portugal, elaborada à escala 1:200000, 

e da sua sobreposição com o mapa resultante do sub-modelo da classificação das formas 

de relevo foi possível interpretar e justificar o modelado que apresenta. 

Assim, as 48 classes foram agrupadas em cinco tipos que distinguem  as principais 

unidades de modelado existentes na área de estudo, nomeadamente: Relevo Movimentado, 

Relevo Movimentado a Relevo Ondulado, Relevo Ondulado, Relevo Ondulado Suave e 

Relevo Ondulado Suave a Muito Suave. Posteriormente, foram  reclassificadas em cinco 

classes de qualidade cénica (Quadro 5G, Anexo G), obtendo-se o mapa da hipótese 

Relevo  ((Mapa nº. 10, Anexo G)). A atribuição de classes teve como pressuposto que o 

público prefere terreno movimentado (Fines, 1968; Morgan, 1999; Vouligny et al., 2009) , 

logo quanto mais acidentado o terreno é, mais alta a classe de qualidade cénica e vice-

versa (Fines, 1968). 

 

 

 

Sub-modelo Curvatura do terreno 

Percentagem de declives suaves Código 

0,75 – 1,00 % 1 
Terras baixas 

0,50 – 0,75 % 2 

0,50 – 0,75 % 3 
Terras altas 

0,75 – 1,00 % 4 

Quadro 5. Critérios para a classificação do Sub-modelo Curvatura do terreno 
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Relevo Movimentado – Classe 5  

Ocupa, por um lado, cerca de 6,4 % da área de estudo e, por outro, maioritariamente áreas 

com declives superiores a 25 %, nomeadamente no topo da serra do Cercal. Este relevo foi 

modelado em formações do complexo vulcano-silicioso, essencialmente constituídas por 

rochas vulcânicas ácidas (tufos ácidos e riolíticos), datado do Devónico superior – 

Tournaisiano (?).  

Relevo Movimentado a Relevo Ondulado – Classe 4  

Predomínio das encostas, com perfil côncavo, com declives superiores a 16 % que ocorrem 

ao longo das várias ribeiras existentes na plataforma litoral, talhadas em formações do 

Paleozóico (essencialmente na formação da Brejeira) e do Namuriano (formação do Mira). 

Têm ainda uma forte expressão ao longo do rio Mira, por um lado, na base da serra do 

Cercal a sudoeste, coincidindo na sua maioria com a formação de S. Luís e, por outro, na 

ribeira Vale do Gomes, um dos afluentes deste rio, modelado em turbiditos e conglomerados 

de Vale Longo (Formação do Mira). Esta unidade de modelado ocupa cerca de 22,7 % da 

área de estudo. 

Relevo Ondulado  – Classe 3 

Neste relevo, predominam as vertentes com declives iguais ou superiores a 12 %, ocupando 

uma área de cerca de 23,1 %. Trata-se de um relevo marcado pelas vertentes dos vales das 

várias ribeiras afluentes do rio Mira, principalmente na ribeira do Torgal. Foram modeladas 

em formações do Namuriano, correspondendo à formação do Mira (essencialmente 

turbiditos e grauvaques do Vale Longo).  

Relevo Ondulado Suave  – Classe 2  

Corresponde a uma pequena área a este da serra do Cercal cujo relevo foi modelado em 

tufitos e xistos argilo-gresosos da formação de S. Luís, que fazem parte do complexo 

vulcano-silicioso. Salienta-se também que ao longo do rio Mira o encaixe ocorre na 

formação de S. Luís, tratando-se de um vale mais aberto. Esta unidade de modelado ocupa 

cerca de 15,5 % de toda a superfície da área de estudo, com declives entre 4 – 12 %. 

Relevo Ondulado Suave a Muito Suave  – Classe 1  

Ocupam áreas a oeste e a nordeste da área de estudo com declives mais suaves, 

maioritariamente iguais, ou inferiores a 4 %, que correspondem a cerca de 32,3 % da 

superfície total da área de estudo. A oeste, o relevo é modelado em formações do Plio-

Plistocénico constituídas por areias, arenitos e cascalheiras, ocorrendo o encaixe do rio Mira 

e de pequenas ribeiras ao longo da plataforma litoral em turbiditos (formação da Brejeira), 
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do Carbónico. É de salientar, ainda, a este e a sul de Odemira a presença de duas grandes 

manchas modeladas em formações constituídas por argilas, margas, calcários, areias e 

cascalheiras, datadas do Mio-Plio-Plistocénico.  

 

4.3.2.4.3.5 HIPÓTESE VEGETAÇÃO 

A vegetação, em termos de qualidade cénica, é um dos elementos mais importantes para a 

composição cénica da paisagem (Monteiro, 1998). Constitui o material primordial de 

construção da paisagem, tendo um importante papel a todos os níveis desde a formação e 

conservação da camada de solo, à protecção do solo do risco de erosão, à regularização do 

escoamento superficial, à redução da evaporação, à moderação das temperaturas junto ao 

solo e ainda pelo seu suporte da vida silvestre, constitui o material primordial de construção 

da paisagem (Magalhães, 2001).  

A vegetação pode ser avaliada tendo em conta as diversas características visuais que 

apresenta, nomeadamente: cor, forma, escala, altura do estrato, densidade e naturalidade 

(Monteiro, 1998). Trata-se de um elemento que contribui para a valorização cénica da 

paisagem como foi demonstrado pelo trabalhos de diversos autores (e.g. Daniel e Boster, 

1976; Arthur, 1977; Ulrich, 1986; Kaplan, 1987; Taylor et al., 1987; Steinitz, 1990; Lothian, 

2000; Arriaza et al., 2004). Uma paisagem é esteticamente interessante quando é 

constituída por diversas espécies, ao invés de uma que não apresente tanta variedade o 

que resulta numa paisagem monótona, consequentemente menos atraente para o 

observador. Assim, segundo DEE et al. (1972 in Monteiro, 1998), é possível considerar que 

a qualidade cénica da paisagem aumenta em função da variedade de espécies e dos 

estratos de vegetação.  

 

Para a elaboração do mapa da hipótese Vegetação   ((Mapa nº. 11, Anexo H), foi utilizada a 

carta de ocupação de solo, tendo sido a legenda reclassificada em cinco classes com base 

no contributo para a qualidade cénica da paisagem (Quadro 6H, Anexo H). 

A atribuição de classes de qualidade cénica foi ponderada com base na existência dos 

diferentes estratos de vegetação (arbóreo, arbustivo e herbáceo), assim como o porte 

predominante que cada uma apresenta. Quanto mais estratificado e com maior porte, mais 

elevada é a classe de qualidade, ou seja, maior a qualidade cénica. Enquanto as 

classificações mais baixas correspondem a situações em que, por um lado, a vegetação é 

esparsa, tendo um porte baixo, estando presente predominantemente num ambiente 

característico como o ambiente costeiro e, por outro, a presença deste elemento é reduzida.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Para este estudo, a dimensão da amostra analisada foi 240, em que cada elemento ordenou 

o conjunto das 50 fotografias segundo uma distribuição normal. 

Para cada fotografia, foi calculado o valor da média das respostas do público, tendo como 

objectivo obter um valor que expressasse a sua preferência por determinada paisagem 

presente em cada fotografia. Assim, foi possível distribuir as 50 fotografias por ordem 

decrescente segundo o seu valor médio, cujo valor mais alto foi 4,36 e o mais baixo foi 1,92.  

Na análise da figura 10, verifica-se que, nas primeiras quinze fotografias, a água é um dos 

elementos presentes e ainda que, nas primeiras 25, surge o espaço urbano público com 

elevada qualidade, não reflectindo o aspecto geral do que ocorre normalmente, bem como o 

património histórico com algum destaque. Ao passo que, na restante metade, é possível 

observar a presença de áreas urbanas recentes e periféricas e, também, culturas 

permanentes. Nas últimas 10 fotografias denota-se um aspecto mais árido da paisagem, 

independentemente da natureza da vegetação, salientando ainda a presença de estufas e 

do areeiro. 

Por fim, é possível destacar que há uma tendência para a paisagem com reduzida 

intervenção humana ou, pelo menos, valor cultural associado e vegetação estratificada e 

densa, apresentar na sua maioria uma preferência alta pelo público, enquanto a paisagem 

humanizada situa-se nos valores de preferência mais baixos. 

Em seguida, foram analisadas a forma e a dispersão das classificações atribuídas a cada 

fotografia, com o intuito de obter informação mais representativa das respostas obtidas com 

base nos 240 inquéritos realizados. Assim, foram calculadas a mediana e os intervalos 

interquartis, com recurso à boxplot. Esta permitiu, através da sua forma, analisar a 

distribuição das respostas de cada inquirido, relativamente à posição de uma medida 

central, a mediana (KCP, 2010). Salienta-se ainda a presença de outliers em determinados 

diagramas que correspondem a pontos afastados do conjunto de pontos principais (KCP, 

2010).  

Nas figuras 1Ia e 1Ib (Anexo I), os diagramas estão ordenados segundo o valor, crescente, 

da média. É possível verificar que a mediana das primeiras seis fotografias (Fotografia n.º 3, 

17, 7, 14, 16 e 46) equivale a dois, contudo enquanto, nas primeiras quatro, 50 % das 

respostas encontram-se dispersas entre a classificação “1” e “3”, nas restantes constata-se 

uma distribuição assimétrica das respostas para a classificação entre “2” e “3”.  
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Figura 10.  Distribuição das 50 fotografias, por ordem decrescente, segundo o valor da Média1 (ler da 
esquerda para a direita, de cima para baixo) 

1. N.º Fotografia – 34, 25, 36, 40, 37, 35, 38, 28, 44, 41, 13, 27, 39, 20, 2, 47, 26, 5, 10, 4, 42, 32, 48, 21, 19, 1, 24, 8, 22, 18, 29, 
50, 6, 33, 43, 49, 31, 15, 11, 23, 9, 45, 30, 12, 46, 16, 14, 7, 17, 3 

 



Avaliação da Qualidade Cénica da Paisagem 
Aplicação da Metodologia de Steinitz ao Litoral Alentejano 

 64 | 

Relativamente ao conjunto de fotografias com o valor da média mais elevado (Fotografias 

nº. 34, 25, 36, 40 e 37), destaca-se a primeira pela distribuição que apresenta com maior 

tendência para a classificação “5”, correspondendo à mediana, o que revela que existe um 

elevado consenso nas respostas dadas pelos inquiridos. Por sua vez, as quatro fotografias 

seguintes mostram que 50 % das classificações situa-se entre “3” e “5”, tendo como 

mediana o valor quatro. Salienta-se ainda que as fotografias nº. 35, 38 e 28 apesar da 

mediana ser quatro, a distribuição é assimétrica, revelando um tendência para as 

classificações com valor “3”.  

Quanto às restantes fotografias, apresentam a mesma mediana com valor três, 

diferenciando-se no primeiro e no segundo quartil, ou seja, uma distribuição que tende mais 

para a classificação “2” e outra que tenderá para a classificação “4”. Salienta-se ainda a 

presença de duas fotografias (nº. 24 e 42) que apresentam um elevado nível de consenso 

por parte do público, em que a maioria das respostas corresponde à classificação “3” e as 

restantes classificações são outliers.  

Por fim, foram ainda elaborados gráficos (Fig. 2Ia e 

2Ib, Anexo I) que permitem visualizar de forma mais 

detalhada o número de pessoas que atribuiu as 

classificações a cada fotografia, encontrando-se 

também organizados segundo o valor crescente, da 

média. É ainda possível observar a tendência da 

distribuição das classificações para cada fotografia, 

comparando-as entre si, assim como com os 

diagramas acima descritos.  

Na figura 11 destacam-se as fotografias n.º 3, 24 e 34 

que apresentam qualidade cénica, respectivamente, 

muito baixa, média e muito elevada. Verifica-se, 

assim, o número de pessoas que atribuíram cada 

classificação às fotografias, ou seja, na fotografia n.º 

3 observa-se que há uma predominância de 

respostas na classe 1, enquanto na fotografia n.º 34 é 

o oposto. Por sua vez, na fotografia n.º 24 verifica-se 

um maior consenso pela quantidade de pessoas que 

atribuíram classificação “3”. As linhas que se 

apresentam mostram o padrão das respostas para 

cada fotografia, salientando que numa escala com cinco classes se distingue claramente a 

0
15

0

f3

1 2 3 4 5

0
15

0

f24

1 2 3 4 5

0
15

0

f34

1 2 3 4 5

N.º 
pessoas 

N.º 
pessoas 

N.º 
pessoas 

Figura 11. Gráficos que mostram a tendência 
das respostas dos inquiridos para as 
fotografias n.º 3, 24 e 34 
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tendência, nas fotografias com qualidade muito baixa, média e muito elevada. Tal resultado 

surge derivado da distribuição forçada assumida para o inquérito. 

 

A caracterização sócio-demográfica da amostra foi feita com base em três variáveis: 

Género, Idade (anos) e Nível de Instrução (Quadro 6).  

 

Características Frequência  

Género   

Masculino 98 (41 %) 

Feminino 142 (59 %) 

Idade (anos)   

< 24 100 (41 %) 

25  - 64 78 (33 %) 

> 65 62 (26 %) 

Nível de Instrução   

Ensino Básico 77 (32 %) 

Ensino Secundário 133 (55 %) 

Ensino Superior 30 (13 %) 

Total 240 (100 %) 

 

Com base no quadro, é possível observar que a percentagem inquirida de população 

feminina (59 %) foi superior à masculina (41 %). Uma das razões, que justificam tal situação, 

corresponde à dificuldade sentida na abordagem a este último grupo, demonstrando 

desconfiança e relutância em participar, por diversas vezes. 

Relativamente às diferentes classes de idade inquiridas verifica-se que, do total de 

inquiridos só 26 % da amostra tinha idade superior a 65 anos. Tal número deve-se ao facto 

da elevada dificuldade, que esta classe revelou, em compreender como o inquérito era 

realizado e ainda, como referido por alguns, pelo elevado número de fotografias 

apresentadas. 

Quanto ao nível de instrução, permite constatar que a maioria dos inquiridos possui o Ensino 

Secundário (55 %), seguidos pelos que completaram o Ensino Básico (32 %), representando 

13 %  aqueles com o Ensino Superior.  

 

 

 

Quadro 6. Valores de frequência do Género, Idade e Nível de 
Instrução dos participantes 
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5.2 ANÁLISE DE GRUPOS 

Com o intuito de verificar a homogeneidade de respostas entre os grupos considerados, foi 

realizada uma análise de variância (ANOVA). As seguintes hipóteses foram testadas:  

� Hipótese 1 (Fotografias): As diferentes fotografias têm classificações médias 

semelhantes; 

� Hipótese 2 (Interacção Fotografia * Género): Homens e Mulheres classificam as 

fotografias do mesmo modo; 

� Hipótese 3 (Interacção Fotografia * Instrução): Pessoas com níveis diferentes de 

instrução classificam as fotografias do mesmo modo; 

� Hipótese 4 (Interacção Fotografia * Idade): Pessoas de diferentes classes de idade 

classificam as fotografias do mesmo modo; 

� Hipótese 5 (Interacção Fotografia * Género * Instrução): A forma como Homens e 

Mulheres classificam as fotografias depende da instrução ; 

� Hipótese 6 (Interacção Fotografia * Género * Idade): A forma como pessoas de 

diferentes classes de idade classificam as fotografias depende de serem Homens ou 

Mulheres; 

� Hipótese 7 (Interacção Fotografia * Instrução * Idade): A forma como pessoas de 

diferentes classes de idade classificam as fotografias depende da instrução; 

� Hipótese 8 (Interacção Fotografia * Género * Instrução * Idade): A forma como a 

instrução influencia a classificação por Homens e Mulheres depende da classe de 

idade.  

No quadro 7 é possível observar os resultados alcançados.  

Factor(es) 
considerado(s) 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
Quadrados  Valor F Significância 

(Valor p) 

1. Fotografia 875,5 49 17,87 20,98 0,0000 

2. Fotografia * Género 45,4 49 0,93 1,09 0,3143 

3. Fotografia * Instrução 109,3 98 1,11 1,31 0,0222 

4. Fotografia * Idade 192,4 147 1,31 1,54 0,0000 

5. Fotografia * Género * 
Instrução 135,0 98 1,38 1,62 0,0001 

6. Fotografia * Género * 
Idade 170,6 147 1,16 1,36 0,0025 

7. Fotografia * Instrução 
* Idade 279,3 245 1,14 1,34 0,0004 

8. Fotografia * Género * 
Instrução * Idade 86,8 98 0,89 1,04 0,3728 

Resíduo 9410,7 11050 0,85 - - 

Total 14400,0 11999 - - - 

Quadro 7. Resultados obtidos através da análise de variância (ANOVA)  

(Significância p< 0,001) 
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Verifica-se que no conjunto das 50 fotografias as classificações médias são claramente 

diferentes, ou seja, a Hipótese 1, como hipótese que é presumida como verdadeira, foi 

rejeitada. Tal é sugerido pelo valor de F de 20,98 a que corresponde uma significância 

inferior ao valor de referência 0,001. No que respeita às restantes hipóteses, é possível 

também considerar como estatisticamente significativas a interacção Fotografia * Idade 

(Hipótese 4) e as interacções Fotografia * Género * Instrução (Hipótese 5) e Fotografia 

*Instrução * Idade (Hipótese 7).  

Com o intuito de compreender e aprofundar mais os resultados obtidos para as interacções 

Fotografia * Género (Hipótese 2), Fotografia * Instrução (Hipótese 3) e Fotografia * Idade 

(Hipótese 4) foram realizados testes de comparação de médias. Por um lado, ao analisar o 

quadro 7 confirma-se que, para as Hipóteses 2 e 3, as respostas entre cada um dos grupos 

são semelhantes, sendo possível observar nas figuras 3J e 4J (Anexo J) que tal situação se 

verifica, através da sobreposição praticamente idêntica das linhas. Por outro lado, a 

Hipótese 4 revela que existem diferenças significativas entre as respostas dos três 

subgrupos considerados, sendo possível a sua explicação ao observar a figura 5J (Anexo J) 

na medida em que se verifica certas oscilações entre a linha da idade superior a 65 anos 

comparativamente às restantes linhas presentes. Ou seja, existe uma disparidade entre as 

médias dos subgrupos, por um lado, entre as fotografias n.º 34 a 41, em que estas 

fotografias se encontram associadas a áreas de recreio e lazer, merecendo estas uma 

apreciação mais elevada por pessoas com idade inferior a 64 anos e, por outro, entre as 

fotografias n.º 44 a 50, relacionadas com o espaço urbano, sendo estas mais apreciadas por 

pessoas com idade superior a 65 anos. No quadro quadro 6J (Anexo J), é possível analisar 

com maior detalhe os valores da média utilizados para a realização destes testes. 

É de salientar no entanto que, apesar de as diferenças serem estatisticamente significativas 

para as supracitadas Hipóteses, a importância destas interacções é muito inferior à das 

diferenças entre as classificações médias para as diferentes fotografias, isto é, os valores de 

F entre 1,34 e 1,62 contra um valor de F de 20,98. É por isso justificável que, para efeitos 

práticos, seja apenas a classificação média a utilizada na continuação deste estudo. 

Assim, é possível afirmar que apesar de terem sido detectadas diferenças estatisticamente 

significativas, estas não são suficientes para concluir a falta de homogeneidade na 

preferência expressa pelo público no que respeita à qualidade cénica das paisagens do 

Sudoeste Alentejano. Ou seja, ao observar a paisagem, diferentes grupos não a olham de 

diversas maneiras, se tal sucedesse iria dificultar as tomadas de decisão (Steinitz e Muñoz, 

2009).  
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5.3 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

Uma vez que um dos principais objectivos passa por determinar se existe uma relação entre 

um dado atributo da paisagem e a preferência do público (i.e. se a sua presença ou 

ausência afecta a preferência do público), optou-se pela realização de uma análise de 

regressão linear múltipla.  

Como modelo de previsão da preferência do público, tomaram-se como variável 

independente as cinco hipóteses anteriormente descritas, em que a presença de cada uma 

nas fotografias foi classificada de acordo com as legendas elaboradas. No quadro 7L (Anexo 

L), é possível observar a classificação de cada hipótese para o conjunto das 50 fotografias 

e, ainda, como variável dependente o valor da média proporcionado pelas respostas dos 

inquéritos.  

Os coeficientes do modelo de regressão estão evidentes no quadro 8, sendo possível 

verificar se cada uma das variáveis é estatisticamente significativa para este modelo. Vários 

estudos utilizaram estas variáveis, tendo demonstrado o seu contributo na  avaliação da 

preferência do público, assim no presente estudo todas as variáveis consideradas foram 

incluídas no modelo.  

 

Variáveis Coeficientes Erro estimado t Significância 

Constante 1,91734 0,13761 13,934 < 2 e-16 *** 

Água 0,17971 0,03868 4,646 3,08 e-05 *** 

Relevo 0,08092 0,03632 2,228 0,03106 * 

Vegetação - 0,05705 0,04239 - 1,346 0,18524 

Património 0,08970 0,04146 2,163 0,03599 * 

Uso do Solo 0,18136 0,05542 3,273 0,00208 ** 

n = 50; R2 = 0,784; R2
adj. = 0,759; F = 31,85 (Significância 0,000) 

Neste modelo, obteve-se um coeficiente de correlação elevado (R2 = 0,784), ou seja, 78,4% 

da variação total das preferências é explicada pela regressão (Fig. 7J, Anexo J). A equação 

da regressão obtida foi: 

y = 1,917 + 0,180 x [Água] + 0,081 x [Relevo] – 0,0 57 x [Vegetação] + 0,090 x [Património] +                      

0,181 x [Uso do Solo] 

Verifica-se que a análise da regressão sugere a importância da água e do uso do solo como 

duas das variáveis que contribuem significativamente para explicar a qualidade cénica da 

paisagem, expressa pelo público.  

Para aceitar o modelo de regressão foram analisados os pressupostos que o validam, 

nomeadamente: resíduos vs. valores, normalidade e distâncias de Cook (Fig. 8L, Anexo L). 

Quadro 8. Resultados obtidos com o modelo de Regressão Linear Múltipla  
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No gráfico 1, a análise dos resíduos permitiu verificar que os pontos encontram-se 

distribuídos de forma aleatória, estando contidos numa faixa horizontal em torno do resíduo 

zero. Logo, é possível afirmar que não existe nenhuma indicação de heterogeneidade das 

variâncias dos erros aleatórios. O gráfico 2 mostra a tendência de distribuição dos pontos ao 

longo de uma recta, o que corresponde ao padrão esperado, caso os erros aleatórios sigam 

uma distribuição normal. No gráfico 3 é possível observar que não existem observações 

excessivamente influentes, sendo necessária a sua omissão, pois nenhuma das distâncias 

se aproxima do limite 0,5, sendo um valor de referência considerado muito elevado. 

Com base nesta análise, confirma-se que o modelo de regressão é suportado pelos 

pressupostos da regressão linear. 

Foram considerados diversos pressupostos para a selecção e classificação das cinco 

variáveis que contribuem para a explicação do modelo de regressão, mais precisamente na 

avaliação da qualidade cénica com base na preferência expressa pelo público. Em seguida, 

salientam-se alguns estudos que avaliaram determinadas características da paisagem que 

tiveram um contributo, positivo e negativo, para a qualidade cénica da paisagem. 

Comparando as variáveis com outros estudos de avaliação da paisagem foi possível 

encontrar resultados em comum.  

Arriaza et al. (2004) determinaram, por um lado, uma relação positiva entre o grau de 

‘naturalidade’ de uma paisagem (com pouco ou praticamente sem alteração) e a qualidade 

cénica da paisagem e, por outro, uma relação negativa entre os elementos negativos 

construídos pelo Homem e a qualidade cénica. A análise da variável uso do solo vai ao 

encontro destes dois pressupostos, tendo como base a intervenção humana na paisagem: 

quanto maior a sua intervenção, menor a qualidade cénica da paisagem. Ou seja, não se 

trata de uma dimensão só, mas sim de uma expressão de conceptualizações 

multidimensionais (Fyhri et al., 2009), na medida em que esta variável infere sobre duas 

componentes: ‘estado selvagem’ da paisagem e presença do Homem. Verifica-se que 

apresenta um elevado poder explicativo da qualidade cénica, ou por outras palavras a 

preferência do público é fortemente influenciada pelo tipo de uso do solo presente.  

É necessário salientar que nem todo o espaço urbano promove uma apreciação negativa 

por parte do público, tal como sublinhado por Bulut e Yilmaz (2008) em que a paisagem 

urbana, com uma arquitectura tradicional e um carácter histórico, apresenta uma elevada 

qualidade cénica, como foi observado para o espaço urbano tradicional presente na área de 

estudo. 

Além disso, Steinitz (1990) e Dramstad et al. (2006) concluíram que o público prefere vistas 

para a água, como ocorre neste modelo através do elevado contributo que esta variável 
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apresenta. Do mesmo modo, no estudo de Bulut et al. (2010) a presença de água atrai o 

Homem, sendo um elemento que tem um impacte positivo na qualidade cénica da 

paisagem, influenciado também pelas diferentes formas que apresenta. Nesta dissertação, 

foi possível verificar que a albufeira é uma das formas de água menos preferidas pelo 

público, contudo quer a água se apresente na forma de rio ou mar a qualidade cénica é 

elevada, estando comprovada pelos resultados obtidos na avaliação do conjunto das 

fotografias.   

Tanto Steinitz (1990) como Wherrett (2000) sublinham a importância das vistas para a água 

na paisagem bem como a presença de montanhas nas preferências da paisagem. Fines 

(1968) salienta as diferenças entre uma paisagem com relevo mais acidentado e, outra, com 

relevo mais aplanado, concluindo que a primeira situação é mais interessante em que a 

qualidade cénica aumenta, enquanto a segunda corresponde a uma paisagem monótona 

influenciado negativamente a preferência do público. Estes resultados coincidem com 

aqueles obtidos nesta dissertação, contudo surge uma excepção a praia, que corresponde a 

uma situação mais aplanada constatando-se que nesta paisagem a variável que tem um 

papel dominante e que contribui para a sua qualidade cénica é a água.  

O património encontra-se relacionado com a presença do Homem na paisagem. Trata-se de 

uma presença positiva resultado da sua passagem pelo território que remete para o valor 

cultural da paisagem. Arriaza et al. (2004) identifica uma correlação positiva entre a 

presença de elementos positivos construídos pelo Homem e a preferência pelo público, tal 

como foi considerado neste estudo.  

Vários autores (e.g. Arthur et al., 1977; Steinitz, 1990; Lothian, 2000) salientam a 

importância da vegetação na preferência do público, contudo os resultados evidenciam um 

contributo negativo. Para explicar a preferência, foi assumido que uma área com vegetação 

multiestratificada apresentaria uma qualidade cénica superior àquela que com vegetação de 

porte inferior. Face aos resultados obtidos, parecem indicar que a preferência do público 

tenderá para uma relação positiva com a abertura dos espaços florestais, ou seja, quanto 

maior a definição espacial mais altas serão as classificações atribuídas, como sugerido por 

Kaplan (1985).  

Com esta análise, foi possível verificar que as variáveis que têm um contributo elevado para 

a explicação da regressão correspondem à água e ao uso do solo. Embora inferiores, o 

relevo e o património também são significativos. Já a vegetação contribui negativamente 

para a explicação do modelo de regressão, o que significa que o público, ao contrário do 

que se supôs a priori, não prefere formações vegetais altas e multiestratificadas, Ulrich 

(1986) concluiu.  
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Um dos objectivos da aplicação de um modelo de regressão passa por obter o mais alto 

coeficiente de correlação através da selecção de determinadas variáveis, que contribuam 

para explicá-lo. Ou seja, conseguir um modelo que, adaptado a qualquer situação, 

apresente elevada capacidade preditiva. Deste modo, para aumentar o coeficiente de 

correlação e melhorar o modelo utilizado seria necessário reclassificar as variáveis, que têm 

reduzido contributo, segundo novos pressupostos.  

 

Posteriormente, os mapas produzidos para cada variável foram ponderados de acordo com 

o modelo de regressão, tendo sido elaborado um mapa da qualidade cénica da paisagem  

(Mapa n.º 12, Anexo M). Convém salientar que este mapa representa a qualidade cénica da 

paisagem, do litoral alentejano, com base na preferência expressa pelo público, ou seja, 

através dos inquéritos foi possível registar a sua apreciação por determinadas paisagens e, 

posteriormente, verificar as características que justificam essa preferência e contribuem para 

a sua qualidade cénica. De resto, esta interpretação está bem patente no estudo de Steinitz 

e Muñoz (2009) quando se afirma: este não é um mapa do que é a paisagem, mas sim do 

que vemos do sítio onde estamos na paisagem3.  

O mapa de qualidade cénica da paisagem foi criado, no ArcGIS 9.3, com base na equação 

da análise da regressão, tendo sido introduzida no Raster Calculator, incluído na extensão 

Spatial Analyst. Com o intuito de obter um mapa que representasse o melhor possível a 

qualidade cénica da paisagem foi necessário ajustar novamente a escala de valores. 

Assim, os valores da média para cada fotografia foram observados e organizados. Numa 

tentativa de o valor previsto da análise da regressão ser o mais fiel possível ao valor ‘real’ 

das preferências do público, obtido pelos inquéritos, foi necessário ajustar a escala tendo 

em conta certos limites entre classes, com o intuito de distribuí-los de acordo com as cinco 

classes consideradas. Salienta-se que este ajuste teve como princípio que somente uma 

fotografia poderia estar situada além dos limites estabelecidos pelos valores da média das 

preferências. Os limites entre classes de qualidade encontram-se presentes no quadro 9. 

 

Limite entre classes de qualidade Classificação Legenda 

4,43 – 3,80 5 Muito elevada 

3,80 – 3,20 4 Elevada 

3,20 – 2,90 3 Média 

2,90 – 2,73 2 Baixa 

2,70 – 2,22 1 Muito Baixa 

                                                           
3
 Tradução do autor (Steinitz e Muñoz, 2009, p.5) 

Quadro 9. Legenda do mapa da qualidade cénica da paisagem 
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Ao observar o mapa de classificação da qualidade cénica da paisagem (Mapa nº. 12, Anexo 

L) verifica-se que os locais onde a qualidade cénica é muito elevada surgem em número 

reduzido, contudo é possível constatar que ocorrem essencialmente ao longo da costa. Por 

sua vez, a qualidade cénica elevada recai, predominantemente, sobre as linhas de água e 

os respectivos vales, assim como junto à costa e ainda na área onde se situa a serra de S. 

Luís. Relativamente à qualidade cénica média surge, principalmente, com base na presença 

de elementos de valor patrimonial, como por exemplo na envolvente da serra de S. Luís e 

na plataforma litoral, a sul do rio Mira. Ao passo que a qualidade cénica baixa é dominante 

ao longo da plataforma litoral, estando intercalada pela qualidade cénica muito baixa que 

ocorre fundamentalmente nas zonas onde há espaço urbano, por exemplo Vila Nova de 

Milfontes e nas áreas aplanadas com predomínio da agricultura.  
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6 CONCLUSÃO 

Nos últimos anos tem-se assistido a um amplo debate sobre os problemas ambientais 

resultado, em particular, do mau ordenamento do território, e a tomada de consciência por 

parte de diversos sectores da sociedade com o intuito de procurar a melhor estratégia para 

reduzi-los. 

A Convenção Europeia da Paisagem surge como um documento importante ao apresentar 

medidas e acções para o planeamento e gestão das paisagens, no qual os partidos 

signatários comprometeram-se a estabelecer e concretizar políticas visando a sua protecção 

e gestão e, também, implementar procedimentos para a participação do público. Trata-se de 

um documento único na medida em que promove o envolvimento da participação pública 

nas tomadas de decisão dos processos de avaliação da paisagem. 

Actualmente, o envolvimento dos cidadãos com vista a assegurar o seu contributo nos 

processos de decisão não é totalmente respeitado e tido em consideração: quer por falta de 

divulgação desta medida segundo as entidades profissionais, quer por desinteresse e 

inércia por parte do público. Desta forma, torna-se necessário inverter este processo com o 

intuito de se sensibilizar ambas as partes a trabalhar de forma conjunta para atingir o 

mesmo fim: uma correcta protecção, gestão e planeamento da paisagem. Assim, a 

participação do público na avaliação da paisagem, como consumidor do espaço, é essencial 

para complementar as tomadas de decisão dos processos de planeamento. 

Com esta dissertação pretendeu-se aplicar uma metodologia de avaliação da qualidade 

cénica da paisagem tendo em consideração a preferência expressa pelo público, com o 

intuito de, por um lado, recorrendo à análise estatística, compreender quais as 

características da paisagem que estão associadas às preferências do público segundo um 

modelo de regressão e, por outro, a partir deste criar um mapa de qualidade cénica da 

paisagem que representasse essas preferências.  

Trata-se de um modelo de análise de regressão com um elevado poder explicativo das 

preferências do público. A análise dos resultados obtidos aponta uma tendência nítida de 

preferências por cenas cujo elemento água está presente, particularmente ao longo da linha 

de costa, bem como os diferentes usos do solo presentes, mais precisamente aqueles que 

se encontram com menor intervenção humana. Trata-se de dois elementos que 

desempenham um papel importante na determinação da qualidade cénica da paisagem da 

área de estudo. Verificou-se também a importância do património, como elemento histórico 

da presença do Homem no território, e o relevo como elemento que aplica uma certa 

dinâmica à cena, contudo são elementos que não reúnem uma opinião consensual e 
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objectiva por parte do público. Salienta-se que a vegetação não apresenta um grande 

contributo para explicar a preferência do público, estando relacionado com a questão da 

abertura ou clausura do espaço, que tanto podem ser sentimentos aprazíveis como de 

rejeição. Finalmente, constatou-se que o público rejeita intrusões visuais, por outras 

palavras que têm um impacte negativo na paisagem, nomeadamente o desenvolvimento e 

crescimento desorganizado do espaço urbano e o areeiro, bem como a presença de estufas. 

Verificando-se assim que correspondem a situações relacionadas com a intervenção do 

Homem na paisagem de um modo negativo.  

Através da elaboração do mapa de qualidade cénica da paisagem foi possível visualizar as 

preferências do público ao longo de toda a área estudada. Salienta-se o contributo deste 

elemento na medida em que torna possível observar e assinalar as áreas com maior e 

menor qualidade cénica e, posteriormente, adoptar medidas que mantenham e conservem 

aquelas com maior qualidade e atenuem e alterem as de menor qualidade. Refere-se 

também a importância dos SIG como instrumento de apoio neste procedimento, 

demonstrando que as características visuais da paisagem são passíveis de ser modeladas 

em ambiente SIG. 

Foram ainda analisados a existência de padrões de preferência com base em factores como 

o Género, a Idade e o Nível de Instrução, tendo-se concluído que apesar de algumas 

hipóteses revelarem-se estatísticamente significativas, não são suficientes para inferir a 

ausência de homogeneidade na preferência expressa pelo pública em relação à qualidade 

cénica das diversas paisagens da área de estudo. Deste modo, é possível afirmar que, 

numa perspectiva política, caso fosse necessário delinear uma estratégia de planeamento 

para esta área de estudo seria somente necessário ponderar uma acção de modo a reflectir 

a opinião do público.  

Em jeito de conclusão, tendo em conta os resultados obtidos, é possível utilizar esta 

informação na gestão da paisagem de modo a intervir mais objectivamente na conservação  

dos elementos que mais contribuem para a sua qualidade cénica. 

Considerando a participação e o envolvimento do público um factor essencial nos processos 

de planeamento, é necessário encontrar uma forma que reúna tanto as opiniões deste grupo 

como a de profissionais. Salienta-se para o facto de não existir um método preciso, único e 

universal de avaliação do valor cénico da paisagem, e o mais provável é nunca se 

encontrar. Pretende-se que a metodologia de avaliação da qualidade cénica da paisagem, 

com base na preferência expressa pelo público, possa ser aplicada no futuro como um 

instrumento de apoio ao processo de ordenamento e gestão da paisagem, assim como a 

estudos de impacte ambiental. 
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ANEXO A –  DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA ÁREA DE ESTUDO  
 
 

        Quadro 1A. Divisão administrativa dentro da área de estudo, ao nível da freguesia 

Sub-regiões 
estatísticas (NUT III) Distrito Concelho Freguesia Área (km 2) Área (%) 

Alentejo Litoral 

Setúbal 

Sines 

Sines 11,34 1,74 

Porto Covo 39,62 6,08 

Total 50,96 7,83 

Santiago do 
Cacém 

Cercal do Alentejo 32,05 4,92 

Beja Odemira 

Vila Nova de 
Milfontes 76,48 11,74 

S. Luís 146,64 22,52 

Longueira/ 
Almograve 

91,69 14,08 

Salvador 57,12 8,77 

Santa Maria 0,09 0,013 

Boavista dos 
Pinheiros 

11,09 1,70 

Relíquias 43,99 6,75 

Colos 8,56 1,31 

S. Teotónio 91,47 14,04 

Zambujeira do Mar 40,96 6,29 

Total 568,09 87,25 
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ANEXO B –  MAPAS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁREA DE ESTUDO 
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ANEXO C – REGISTO DOS 240 INQUÉRITOS REALIZADOS 

Quadro 2C. Registo dos 240 inquéritos realizados correspondendo às classificações atribuídas para cada fotografia 
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ANEXO D – HIPÓTESE USO DO SOLO 
 
 

Quadro 2D.  Legenda da hipótese Uso do Solo 

Hipótese Legenda (agrupamento de classes da legenda do COS’9 0) Classificação 

USO DO 
SOLO 

Água 3 

Praia 5 

Sapal 3 

Culturas de regadio 3 

Culturas de sequeiro 3 

Culturas permanentes 2 

Montado 3 

Olival 5 

Floresta mista (Eucalipto, Pinheiro, Freixo, Salgueiro) 4 

Matos 4 

Estufas 2 

Tecido urbano contínuo recente  1 

Tecido urbano contínuo antigo 5 

Tecido urbano descontínuo 2 
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Limite da Área de Estudo

(Areeiro, Tecido urbano contínuo recente)

(Culturas permanentes, Estufas, Tecido urbano descontínuo)
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ANEXO E – HIPÓTESE ÁGUA 
 
 

Quadro 3E.  Legenda da hipótese Água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótese Legenda Classificação 

ÁGUA 

Vistas para a linha de Costa < 1 km 5 

Vistas para o rio ou mar < 1 km 4 

Vistas para o rio ou mar entre 1 km e 5 km 3 

Vistas para albufeiras < 1 km 2 

Sem vistas para água 1 
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Legenda:
Limite da Área de Estudo Linha de água

Albufeira

(Sem vistas para a água)

(Vistas para albufeira < 1 km)

(Vistas para rio ou mar entre 1 km e 5 km)

(Vistas para rio ou mar < 1 km)

(Vistas para linha de costa < 1 km)
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ANEXO F – HIPÓTESE PATRIMÓNIO 
 
 

Quadro 4F. Legenda da hipótese Património 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótese Legenda Classificação 

PATRIMÓNIO 

Vistas para o património construído em meio não urbano < 1 km 5 

Vistas para o património construído em meio urbano < 1 km 4 

Vistas para o património entre 1 km e 2 km 3 

Vistas para o património  entre 1 km e 5 km 2 

Sem vistas para o património  1 
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(Vistas para património entre 1 km e 2 km)

(Vistas para património construído em meio urbano < 1 km)

(Vistas para património construído em meio não urbano < 1 km)

1
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5
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ANEXO G – HIPÓTESE RELEVO 
 
 
 

 
 
 

Hipótese Código Declive Hipsometria Curvatura do terreno Legenda Classificação 

RELEVO 

111 

0,80 – 1,0 % 

0 – 30 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 

Relevo Ondulado  Suave 
a Muito Suave 

1 

112 0,50 – 0,75 % 

113 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 114 0,75 – 1,00 % 

121 

30 – 90 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 122 0,50 – 0,75 % 

123 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 124 0,75 – 1,00 % 

211 

0,50 – 0,80 % 
 

0 – 30 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 212 0,50 – 0,75 % 

213 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 

Relevo Movimentado a 
Relevo Ondulado 4 

214 0,75 – 1,00 % 

221 

30 – 90 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 

Relevo Ondulado  Suave 
a Muito Suave 

1 
222 0,50 – 0,75 % 

223 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 

Relevo Movimentado a 
Relevo Ondulado 4 

224 0,75 – 1,00 % 

231 
90 – 150 m 

 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 

Relevo Ondulado  Suave 
a Muito Suave 

1 
232 0,50 – 0,75 % 

233 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 

Relevo Movimentado a 
Relevo Ondulado 

4 

311 

0,20 – 0,50 % 
 

0 – 30 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 

Relevo Ondulado 
Suave 

2 
312 0,50 – 0,75 % 

313 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 

Relevo Movimentado a 
Relevo Ondulado 4 

314 0,75 – 1,00 % 

321 

30 – 90 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 

Relevo Ondulado 
Suave 

2 
322 0,50 – 0,75 % 

323 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 

Relevo Movimentado a 
Relevo Ondulado 4 

324 0.75 - 1.00 % 

331 

90 - 150m 
 

0.75 - 1.00 % Terras 
baixas 

Relevo Ondulado 
Suave 

2 
332 0,50 – 0,75 % 

333 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 

Relevo Movimentado a 
Relevo Ondulado 4 

334 0,75 – 1,00 % 

411 

0,00 – 0,2 % 
 

0 – 30 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 

Relevo Ondulado 3 
412 0,50 – 0,75 % 

413 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 

Relevo Movimentado a 
Relevo Ondulado 4 

414 0,75 – 1,00 % 

421 

30 – 90 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 

Relevo Ondulado 3 
422 0,50 – 0,75 % 

423 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 

Relevo Movimentado a 
Relevo Ondulado 4 

424 0,75 – 1,00 % 

431 

90 – 150 m 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 

Relevo Movimentado 5 

432 0,50 – 0,75 % 

433 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 434 0,75 – 1,00 % 

441 

150 – 261 m 
 

0,75 – 1,00 % Terras 
baixas 442 0,50 – 0,75 % 

443 0,50 – 0,75 % Terras 
altas 444 0,75 – 1,00 % 

Quadro 5G.  Legenda da hipótese Relevo 
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ANEXO H – HIPÓTESE VEGETAÇÃO 
 
 

Quadro 6H.  Legenda da hipótese Vegetação 

Hipótese Legenda (COS’90) Legenda Classificação 

VEGETAÇÃO 

Água Presença de vegetação 
uniestratificada, de porte baixo 

3 

Praia 

Presença de vegetação esparsa, 
de porte baixo, especializada em 

ambiente costeiro 
2 

Sapal 

Culturas de regadio 

Culturas de sequeiro 

Culturas permanentes 

Montado  
Presença de vegetação 

multiestratificada, de porte médio e 
baixo 

4 

Floresta mista (Eucalipto, 
Pinheiro, Freixo, 

Salgueiro) 
Presença de vegetação 

multiestratificada, de porte alto e 
médio 

5 

Matos 

Estufas 
Presença de vegetação 

uniestratificada, de porte baixo 3 

Tecido urbano contínuo 
recente  

Presença de vegetação pontual 1 Tecido urbano contínuo 
antigo 

Tecido urbano 
descontínuo 
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ANEXO I – ESTATÍSTICA DESCRITIVA   
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Figura 1Ia. Boxplot das primeiras 17 fotografias (em ordem crescente do valor da Média, ponto a cor de laranja) 

 
 
 

f48 f32 f42 f4 f10 f5 f26 f47 f2 f20 f39 f27 f13 f41 f44 f28 f38 f35 f37 f40 f36 f25 f34

1
2

3
4

5

 
Figura 1Ib. Boxplot das últimas 13 fotografias (em ordem crescente do valor da Média, ponto a cor de laranja) 
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Figura 2Ia.  Conjunto de gráficos que apresentam, para cada fotografia, o número total de pessoas 
que classificaram segundo as classificações “1” a “5”, perfazendo no total 240 (ordem 
crescente do valor da Média) 
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Figura 2Ib. Conjunto de gráficos que apresentam, para cada fotografia, o número total de pessoas 
que classificaram segundo as classificações “1” a “5”, perfazendo no total 240 (ordem crescente do 
valor da Média) 
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ANEXO J –  ANÁLISE DE GRUPOS  
 
 
 
 
 

 

Figura 3J. Teste de comparação de médias das respostas, para cada fotografia, entre o grupo 
Género 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4J. Teste de comparação de médias das respostas, para cada fotografia, entre o grupo Nível 
de Instrução 
 
 
 
 
 
 
 

Idade 
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Figura 5J . Teste de comparação de médias das respostas, para cada fotografia, entre o grupo Idade 
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Quadro 6J. Valor da média de cada fotografia para cada grupo 

 
Género Nível de Instrução Classe de Idades 

Foto Masculino Feminino Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário 

Ensino 
Superior < 24 anos 25 - 64 anos > 65 anos 

1 2,86 2,92 2,75 2,94 3,04 2,91 2,96 2,57 

2 2,99 3,42 3,12 3,41 3,26 3,25 3,26 3,17 

3 1,85 1,97 2,21 1,79 1,64 2,05 1,70 2,57 

4 3,09 3,10 3,16 2,91 3,18 2,89 3,14 3,40 

5 3,05 3,17 3,03 3,18 3,19 2,96 3,19 3,20 

6 2,70 2,77 2,88 2,68 2,61 2,80 2,62 3,13 

7 2,14 1,92 2,22 1,71 2,00 1,92 1,94 2,53 

8 2,79 2,88 2,80 2,96 2,79 2,84 2,84 2,83 

9 2,55 2,56 2,57 2,43 2,67 2,49 2,54 2,80 

10 3,08 3,15 2,98 3,35 3,10 3,04 3,19 3,03 

11 2,45 2,70 2,58 2,63 2,60 2,82 2,52 2,40 

12 2,57 2,27 2,34 2,13 2,72 2,38 2,44 2,23 

13 3,43 3,54 3,26 3,63 3,68 3,57 3,60 2,80 

14 2,40 2,14 2,22 2,12 2,40 2,25 2,31 1,93 

15 2,73 2,59 2,67 2,50 2,76 2,64 2,64 2,70 

16 2,17 2,35 2,33 2,25 2,22 2,25 2,28 2,33 

17 1,89 1,96 2,18 1,78 1,74 1,91 1,87 2,27 

18 2,86 2,80 2,80 2,87 2,82 2,68 2,89 2,90 

19 2,93 2,87 2,91 2,91 2,86 2,93 2,84 3,07 

20 3,40 3,25 3,18 3,29 3,50 3,24 3,40 3,10 

21 2,89 2,91 2,98 2,91 2,78 2,86 2,93 2,90 

22 2,86 2,81 2,85 2,85 2,78 2,93 2,78 2,77 

23 2,58 2,55 2,59 2,28 2,79 2,57 2,54 2,67 

24 2,87 2,87 2,79 2,82 3,03 2,88 2,86 2,90 

25 4,18 4,14 4,10 4,26 4,14 4,32 4,17 3,70 

26 3,20 3,18 3,19 3,03 3,33 3,03 3,31 3,03 

27 3,58 3,41 3,32 3,74 3,46 3,37 3,51 3,63 

28 3,56 3,74 3,62 3,74 3,67 3,45 3,75 3,87 

29 2,82 2,73 2,82 2,79 2,67 2,92 2,65 2,90 

30 2,56 2,53 2,75 2,46 2,33 2,66 2,40 2,90 

31 2,63 2,69 2,79 2,72 2,44 2,64 2,56 3,20 

32 3,03 3,00 2,98 3,06 3,01 2,87 3,07 3,13 

33 2,66 2,76 2,76 2,85 2,54 2,99 2,64 2,40 

34 4,27 4,43 4,25 4,53 4,36 4,43 4,44 3,83 

35 3,73 3,78 3,75 3,79 3,75 3,70 3,82 3,67 

36 4,02 4,05 3,96 4,01 4,17 4,04 4,12 3,67 

37 3,85 3,78 3,57 4,01 3,94 3,89 3,93 3,03 

38 3,91 3,63 3,79 3,54 3,86 3,99 3,63 3,60 

39 3,33 3,46 3,24 3,57 3,47 3,47 3,51 2,77 

40 4,01 3,92 3,77 4,12 4,06 4,11 4,03 3,23 

41 3,36 3,60 3,27 3,78 3,56 3,45 3,63 3,07 

42 3,18 2,98 2,99 3,07 3,15 3,14 3,10 2,70 

43 2,95 2,56 2,75 2,47 2,90 2,53 2,84 2,63 

44 3,47 3,58 3,64 3,62 3,32 3,42 3,53 3,87 

45 2,59 2,54 2,71 2,57 2,33 2,45 2,48 3,20 

46 2,31 2,41 2,51 2,47 2,07 2,39 2,26 2,77 

47 3,16 3,24 3,30 3,09 3,19 3,39 3,11 3,17 

48 3,03 2,98 3,00 2,96 3,04 2,91 2,94 3,50 

49 2,74 2,65 2,93 2,63 2,40 2,63 2,62 3,13 

50 2,73 2,78 2,84 2,76 2,65 2,75 2,67 3,20 
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ANEXO L –  REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA  
 

Quadro 7L. Classificação de cada hipótese (variável Independente) para as 50 fotografias 

Nº Fotografia Uso do solo Água Património Relevo Vegetação Preferência (Média) 

1 3 2 1 2 3 2,89 

2 3 4 1 2 4 3,24 

3 1 1 1 1 3 1,92 

4 4 3 1 1 4 3,10 

5 4 1 5 1 4 3,12 

6 2 1 1 1 3 2,74 

7 2 1 1 1 3 2,00 

8 3 1 1 1 3 2,84 

9 3 1 1 1 3 2,56 

10 3 1 1 1 3 3,12 

11 3 1 1 3 3 2,60 

12 3 1 1 2 3 2,40 

13 3 1 1 2 3 3,49 

14 3 1 1 1 2 2,24 

15 3 1 1 1 2 2,65 

16 2 1 1 1 3 2,28 

17 2 1 1 1 3 1,93 

18 4 1 1 5 5 2,82 

19 4 1 1 4 5 2,90 

20 4 1 1 5 5 3,31 

21 4 1 1 4 5 2,90 

22 4 1 1 4 5 2,83 

23 3 1 1 4 4 2,56 

24 3 1 1 3 5 2,87 

25 5 4 5 3 2 4,16 

26 5 1 5 2 2 3,19 

27 5 1 5 2 5 3,49 

28 5 1 5 4 4 3,67 

29 2 1 1 1 3 2,77 

30 2 1 1 1 3 2,54 

31 2 1 1 3 3 2,67 

32 4 1 1 4 5 3,01 

33 4 1 1 1 4 2,72 

34 5 5 1 4 2 4,36 

35 5 5 1 4 2 3,76 

36 5 5 1 4 2 4,04 

37 5 5 1 1 2 3,81 

38 5 5 2 1 2 3,74 

39 4 4 1 4 4 3,40 

40 4 4 1 3 4 3,95 

41 5 4 3 1 4 3,50 

42 4 1 1 5 5 3,06 

43 3 3 1 2 2 2,72 

44 5 1 4 1 1 3,54 

45 1 1 1 1 1 2,56 

46 1 1 1 3 1 2,37 

47 5 1 1 4 4 3,21 

48 2 3 1 1 1 3,00 

49 1 1 1 1 1 2,69 

50 1 1 1 1 1 2,76 

 
 



Avaliação da Qualidade Cénica da Paisagem 
Aplicação da Metodologia de Steinitz ao Litoral Alentejano 

 118 | 

 

 

Figura 7L. Gráfico da Regressão Linear Múltipla 
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Figura 8L. Testes de validação do modelo da regressão (gráficos 1, 2, 3, 4) 
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ANEXO M – MAPA DA QUALIDADE CÉNICA DA PAISAGEM 
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