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RESUMO 

A paisagem é uma entidade dinâmica, em constante mutação, pelo que importa identificar e registar 

as suas tendências de alteração a longo prazo e compreender o que as desencadeou, quais os 

factores que as influenciam. 

Há que ter, também, em conta que ―(…) em regiões geográficas distintas, a amplitude de variação 

histórica num determinado tipo de comunidade pode diferir consideravelmente da de regiões vizinhas‖ 

(Zier e Baker, 2006, p. 252), isto é, pode verificar-se a existência de zonas muito mais afectadas, por 

exemplo, por actividades humanas de recreio, enquanto que noutras a variação pode ser 

praticamente nula e as condições podem manter-se bastante próximas das originais, nomeadamente 

pela difícil acessibilidade. 

Foi recentemente apresentada à UNESCO a candidatura da Arrábida a Património Mundial Misto, 

encontrando-se as instituições proponentes convictas do valor e relevância dos valores naturais e 

culturais em presença, nos quais certamente se inclui a paisagem arrabidense. A necessidade de 

implementação de um plano de monitorização da paisagem torna-se deste modo evidente e 

recomendável, sugerindo-se a aplicação de um sistema que recorra ao método correntemente 

designado por ‗Repeat Photography‘. 

No caso da Serra da Arrábida, apesar das várias fotografias antigas encontradas, estas não 

constituem um registo histórico completo e sólido, não abrangendo, inclusivamente, todas as zonas 

desta área geográfica. O que se pretende é que existam provas directas sobre a evolução da sua 

paisagem, sobre a sua mudança em termos ambientais ou não, recorrendo a percepções históricas 

(Moseley, 2006). 

Para tal, pretende-se implementar um sistema que permita registar as alterações visuais na 

paisagem, recorrendo ao método ‗Repeat Photography‘ para desenvolver um perfil diacrónico do Bem 

candidatado a Património Mundial. Um perfil com um intervalo temporal significativo permite-nos 

avaliar as alterações na paisagem mais a fundo, dado o maior alcance permitido, e perceber as suas 

contribuições a longo prazo. O intuito é de que a base de dados resultante continue a crescer e que 

se continue a fazer a interpretação dos registos fotográficos. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Dinâmica da paisagem; Monitorização da paisagem; Repeat Photography; Fotografia panorâmica; 

Escalas espaciais e temporais; Património Mundial Misto da UNESCO 

 

  



ABSTRACT 

Landscapes are dynamic entities, constantly changing, therefore it is important to identify and to 

record their long-term alteration trends and understand what has triggered them, which factors have 

influenced them. 

It should also be taken into account that "(...) in distinct geographical regions, the breadth of historical 

variation in a given community type may differ considerably from that of neighbouring regions" (Zier 

and Baker, 2006, p. 252), and so, while some areas are much more affected, for instance by human 

recreational activities, others present nearly null variations and conditions that remain fairly close to 

the original ones, namely because of the difficult accessibility. 

The Arrábida World Heritage Application was recently submitted to UNESCO and the proponent 

institutions are certain of the value and relevance of its natural and cultural values, in which the 

landscape of Arrábida is surely included. Therefore the need for the implementation of a landscape 

monitoring plan becomes evident, and the use of a system such as the method commonly referred to 

as ‗Repeat Photography‘ highly recommendable. 

In the case of Serra da Arrábida, despite various old photographs have been found they do not 

constitute a complete and solid historical record and do not even cover all the zones of this 

geographical area. The aim is to obtain direct evidence of the evolution of its landscape, about its 

environmental possible changes, using historical perceptions (Moseley, 2006). 

To this end, we intend to implement a system that allows recording visual changes in the landscape, 

using the ‗Repeat Photography‘ method to develop a diachronic profile for the Property applying to 

World Heritage Site. A profile with a significant time interval will allow us to evaluate even further the 

changes in the landscape, given the greater range permitted, and to comprehend their long-term 

contributions. The ultimate aim is that the resulting database continues to grow thus allowing a 

continuing interpretation of the photographic records in the future. 

 

KEYWORDS 

Landscape dynamics; Landscape monitoring; Repeat Photography; Panoramic photography; Spatial 

and temporal scales; UNESCO Mixed World Heritage Site 

 

  



EXTENDED ABSTRACT 

Three main values can be considered in a landscape: the natural framework, "the basis of all 

resources and ecological functioning of the landscape" (Antrop, 2000, p. 21); the cultural inheritance, 

legacies of past societies that have shaped the landscape, with a particular symbolic value and 

representing the past memories, often the focus of tourist attraction; and the aesthetic quality, which 

can often be in disagreement with the proper functioning of the landscape (Antrop, 2000), given that 

"man’s behaviour is conditioned partially by the aesthetic evaluation he makes of his environment" 

(Antrop, 2000, p. 23). 

Landscapes change because they are the expression of the dynamic interaction between natural and 
cultural forces in the environment. 

Antrop, M., 2005. p. 21 

Change is therefore inevitable, regardless of its extent, but what we often see with the implementation 

of various activities in a landscape is that these are not in consonance with the environment in which 

they are inserted and do not allow the "autonomous evolution of the landscape in a similar way as 

natural processes do" (Antrop, 1998, p. 155). Change is chaotic because landscape consists of 

several components, all with their own dynamics of change, aspect that the human being tries to tame 

through their planned interventions, for better or worse, for the protection of the landscape or for their 

own advantage (Antrop, 1998). 

This is perceived in different ways, most times. Depending on the point of view, whether in terms of 

benefit to man or in relation to the fulfilment or not of certain purposes, changes can be positive or 

negative and evaluated only as in landscape improvement or deterioration when compared to the 

previous situation, according to each person‘s intent. Landscape must be monitored under specific 

previously established targets, so that conflicts do not arise when assessing change (Antrop, 1998). 

Protected area managers are often faced with the lack of information regarding ongoing changes in 

the landscape, being it related to the causes and processes, to its patterns or to the factors that might 

trigger future disruptions (Byers, 2000). The main grounds for this project is connected to "the 

expense, remoteness, and logistical challenges of conducting long-term research‖ (Byers, 2000, p. 

52). 

Thus, due to the Arrábida World Heritage Application, and the resulting need for the implementation of 

a program which monitors and evaluates the entire area conditions, particularly the landscape 

covered, and bearing in mind the absence of a solid and reliable photographic database, it was 

determined that the chosen historical photographs to integrate the study (selected from a total of 160 

images collected from the 41 photo points that were set, covering the years from about 1904 to1980) 

would be replicated in the present research. The photographic record of the Serra da Arrábida 

landscapes constitutes thus a possible 'baseline' for the monitoring program to be implemented. It is 

intended that this extends over the course of time, so that the developed database will successively 

increase and continue to be completed throughout the years in order to "continue to provide important 

information to practitioners concerned with contemporary landscape change processes, human versus 



natural impacts, and future management and restoration options‖ (Byers, 2000, p. 62). One of the 

main objectives of the study is therefore the exploratory analysis of the 'Repeat Photography' method 

as a useful tool in the detection and recording of visual changes in the landscape, with the proper 

replication, with good quality, of the original photos, which requires that "the equipment and 

techniques (...) would be adequate to obtain the desired results‖ (Byers, 2000, p. 55). 

(…) older landscape photographs provide an unprecedented opportunity to qualitatively document 
contemporary changes (...). 

  Byers, A.C., 2000. p. 55 

In short, "Repeat Photography means retaking photographs from the same spot and of the same 

subject several times. To be effective, most Repeat Photography requires precise replacement of the 

camera and composition of the subject‖ (Hall, 2001, p. 27) and provides results within a short period of 

time (Byers, 2000). 

However, multi-temporal image interpretation is not a new field of study, taking into account that the 

evaluations of land use and land cover are already based on this process. The big difference is on the 

medium that is used. The analysis of aerial photographs or satellite imagery has been already applied 

for several years (over the last 15 years its use and importance have been increasing), whereas 

terrestrial photography, at the visitor level, and its reproduction is much less developed and allows to 

discern important insights, which, using the other method, would be very difficult to capture, both in 

terms of scale, and of the perception of landscape that 'Repeat Photography' provides (Nüsser, 2000). 

―Like remote sensing, Repeat Photography can serve as a basis for detecting landscape 

transformation [with many more points in its favour]‖ (Nüsser, 2000, p. 348), being already widespread 

in landscape evaluation in various countries, constituting the research method of change not only to 

geographers but also to ecologists (Nüsser, 2000). 

As mentioned, this method has shown great utility in landscape monitoring, especially across the 

protected areas in the United States where it has been applied over the past few years; the 

implementation of monitoring programs that use the 'Repeat Photography' method can already also be 

seen in many European countries, examples to follow in Serra da Arrábida. 

The main goals of the monitoring program are thus based on: following the progress resulting from the 

defined management measures, focusing on the preservation of biodiversity; stating whether the 

implemented management measures are meeting the assumptions, ensuring the viability and 

persistence of the conditions for the regular record of visual changes in the landscape or not; and 

analysing the threat status, acting as an early warning system, as it may allow to make conjectures 

about the possible developments and predict likely changes, contributing to a more complete 

assessment (Lassoie et al., 2006). The sampling methodology permits to represent accurately the 

diversity that occurs over an extensive landscape, in this case of Serra da Arrábida. The perspective 

of this area cannot be given just by the random selection of points, not only because it is fundamental 

to represent the landscapes included in the Table of Values of the application, but also because it 

might result in an excessive concentration of points in some places, which means that only certain 



areas would be illustrated and monitored, or, if the points were selected only by map, these could 

coincide with places of difficult access. 

The photographs that proceed from the application of 'Repeat Photography' provide relevant 

information on the evolution of the Serra da Arrábida landscape and from their results it will become 

possible to document a relative stability of the landscape in general, although certain areas are 

undoubtedly more likely to change, both for its greater recognition by people and for its easier access. 
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GPS Global Positioning System / Sistema de Posicionamento Global 

ISA Instituto Superior de Agronomia 

IUCN International Union for Conservation of Nature / União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais 

JPEG Joint Photographic Experts Group (formato de arquivo de imagens digitais) 

PN Parque Natural 

PNA Parque Natural da Arrábida 

PNTN Programa Nacional de Turismo de Natureza 

POOC SINTRA-SADO Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sintra-Sado 

POPNA Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida 

PROT-AML Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

RAW (NEF) Formato cujas imagens são processadas de uma forma mínima / em bruto (formato de 

arquivo de imagens digitais) 

REN Reserva Ecológica Nacional 

RGB Red, Green, Blue / Vermelho, Verde, Azul (sistema de cores aditivas) 

RNAP Rede Nacional de Áreas Protegidas 

RP Repeat Photography (método de repetição de fotografia, a partir do mesmo local e com o mesmo 

enquadramento, em instantes distintos no tempo) 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

WHC World Heritage Committee / Comité do Património Mundial 

ZPE Zona de Protecção Especial 
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INTRODUÇÃO 

 

Justificação 

A única constante na paisagem é a mudança. 

Baas, H., Raap, E., van Beek, N., 2011. p. 10 

A paisagem é considerada património e, de acordo com Lowenthal (1997), esta apresenta três 

atributos principais: a materialidade, ―as paisagens são percepcionadas com todos os nossos 

sentidos, o que as torna tangíveis‖ (Antrop, 2005, p. 32); sendo ―utilizadas como contentores para 

uma grande variedade de artefactos e dá-lhes um contexto mais amplo e, portanto, aumenta os seus 

valores singulares‖ (Antrop, 2005, p. 32); e, por fim, a relativa estabilidade das mesmas, evoluindo 

segundo ritmos normais, quando não sujeitas a pressões anómalas (Antrop, 2005). 

Tendo isto em conta, ―os dados históricos e técnicas relacionadas estão a tornar-se cada vez mais 

importantes na determinação de alterações do ambiente físico‖ (Trimble, 2008, p. 3). A gestão da 

paisagem pode ser grandemente reforçada pelo uso de técnicas históricas, situando as alterações 

induzidas pelo homem, mas distinguindo, de igual forma, as mudanças que ocorrem de um modo 

natural. Tendo em conta que o conhecimento sobre os processos de alteração num intervalo de 

tempo significativo podem informar acerca da transformação a ocorrer na paisagem actualmente, este 

pode induzir um resultado positivo e uma actuação mais eficaz na gestão do parque (Trimble, 2008). 

Baseando-se nas características da paisagem e na sua alteração ao longo do tempo, é possível tirar 

conclusões proveitosas para a tomada de decisões no que diz respeito à gestão de uma área: ―os 

elementos comuns, mas permanentes, da paisagem podem servir para fazer medições da sua 

mudança física‖ (Trimble, 2008, p. 9). 

Posto isto, e tendo em conta que o ser humano experimenta a paisagem de uma forma 

predominantemente visual, a compreensão da sua experiência exige, assim, um meio de 

comunicação (media) visual, neste caso a fotografia (Sevenant e Antrop, 2011). 

As fotografias aéreas remontam a cerca de 1917, sendo que as grandes coberturas da paisagem 

datam de mais tarde, cerca de 1930/40. Apesar de constituírem uma boa ferramenta de análise de 

grandes áreas, existem certas alterações que não conseguem ser captadas por este método – 

somente os efeitos resultantes da transformação nos padrões de ocupação do solo podem ter alguma 

expressão (mas nem sempre) dependendo do caso (Trimble, 2008). Por exemplo, ―o fluxo em cursos 

de água e o assoreamento nos vales é difícil de detectar em fotografias aéreas, mas [só] alguns 

efeitos consequentes, como a criação de pântanos e mudanças ao nível da vegetação podem ser 

vistos e medidos‖ (Trimble, 2008, p. 15). 

A fotografia terrestre oblíqua, por outro lado, expressa-se bastante mais cedo do que a fotografia 

aérea, existindo há mais tempo e proporcionando uma melhor escala. De forma análoga à fotografia 

convencional, alguns investigadores chegam, inclusivamente, a usar pinturas da paisagem para 

estender a escala temporal da análise (Trimble, 2008). Denota-se, assim, a vantagem do método 

‗Repeat Photography‘ (este método será doravante mencionado através da sigla ―RP‖), focando 
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aspectos mais particulares da paisagem, observando-a por dentro e não através de uma vista geral a 

partir de cima (Antrop, 1998). 

Para detectar alterações, o método para descrever ou medir as características da paisagem é 
importante, bem como a disponibilidade de informações adequadas e comparáveis (...) para 

diferentes períodos de tempo. 

Antrop, M., 1998. p. 155 

Resumidamente, este método é constituído por, na sua generalidade, quatro etapas inter-

relacionadas, sendo a primeira a captura inicial das imagens, com a recolha dos (meta)dados 

associados e o respectivo armazenamento temporário; a segunda o processamento das imagens; a 

terceira a gestão das imagens e dos (meta)dados correspondentes, com a interpretação das 

mesmas; e a quarta o armazenamento e difusão dos ficheiros de dados de trabalho (Hamilton, n.d.; 

Lassoie et al., 2006). A análise das imagens resultantes é feita apenas visualmente, isto é, de uma 

forma qualitativa, dando atenção a factores como ―a morfologia da superfície e inclinação, o coberto 

total da vegetação, solo‖ (Frankl et al., 2011, p. 241), entre outras condições que se revelem 

importantes. 

A dinâmica da paisagem é incontestável e a possibilidade da sua alteração tomar proporções 

inquietantes é uma realidade, tornando indispensável a representação da sua evolução ao longo do 

tempo, sendo as fotografias substitutas para a verdadeira paisagem (Sevenant e Antrop, 2011), visto 

que ―(…) muitos estudos encontraram altas correlações entre as avaliações da paisagem no campo e 

a partir de fotografias‖ (Sevenant e Antrop, 2011, p. 364). 

Posto isto, os dois principais motores de alteração da paisagem podem ter origem em processos 

naturais ou em actividades humanas (Antrop, 1998) e dos vários tipos de pressão que podem ser 

aplicados na paisagem, e que devem ser focados num programa de monitorização, ressaltam dois 

em particular. As ligações existentes, e principalmente os novos trilhos que se formam de um modo 

descontrolado, ―funcionam como iniciadores e atraem novas mudanças no seu ambiente próximo‖ 

(Antrop, 2000, p. 26). Isto decorre também do recreio ao ar livre, que é cada vez mais popular e pode 

estar na origem dos danos incutidos nos ecossistemas mais frágeis (Antrop, 2000). 

Conciliar a preservação do património natural e cultural com as actividades socioeconómicas é o 
principal objectivo do Plano de Gestão da Candidatura da Arrábida a Património Mundial. 

Lusa, 2012. Apresentado plano de gestão da candidatura da Arrábida a Património Mundial 

Alton Byers (1987, p. 80) declara que ―é de esperar que os materiais fotográficos (…) [nomeadamente 

para a Arrábida] em breve se tornem disponíveis e que o Repeat Photography acabe por se tornar um 

componente padrão das avaliações e estudos futuros‖ (Nüsser, 2000) referentes à alteração da 

paisagem. 

Este tipo de monitorização destina-se, portanto, a novos casos de estudo, nomeadamente a locais 

onde a aplicação de programas análogos tem sido mínima ou inexistente (Cerney, 2010) e embora 

outros autores tenham já estudado o parque natural e o seu uso numa perspectiva recreativa (e.g. 

Correia, 1982), ou apesar da longa tradição no estudo da vegetação da cordilheira da Arrábida (e.g. 
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Pedro, 1942, 1981; Ribeiro, 1935) bem como das gândaras e pinhais de Setúbal (e.g. Castel-Branco, 

1986), a abordagem RP é, tanto quanto sabemos, inovadora neste âmbito espacial. 

A necessidade de conservação de sítios naturais de valor excepcional (como é o caso da Serra da 

Arrábida) pode, ainda, beneficiar bastante do ―reconhecimento básico de que o apoio do público e da 

comunidade é vital para o [seu] sucesso a longo prazo‖ (Chenevix-Trench, 2005, p. 387). O 

envolvimento da população nas questões de monitorização e gestão da paisagem pode, portanto, 

constituir um ponto de partida e contribuir para a sua maior sensibilização (Chenevix-Trench, 2005). 

Sustentar os ecossistemas, a viabilidade das populações das várias espécies e os equipamentos e 
comodidades que a nossa sociedade quer dos sistemas ecológicos exigirá uma abordagem a longo 

prazo e à escala da paisagem da gestão que equilibre as necessidades, as capacidades e os 
impactos entre as diferentes áreas dentro dessa paisagem. 

Landres, P.B., Morgan, P., Swanson, F.J., 1999. p. 1186 

Em suma, ―até compreendermos inteiramente o funcionamento dos ecossistemas, o passado é um 

dos melhores meios para compreender e prever os impactos das condições ecológicas‖ (Landres et 

al., 1999, p. 1179). Apoiar o estudo da paisagem em dados históricos revela-se bastante profícuo, isto 

tendo em conta que o conhecimento do seu funcionamento outrora permite informar-nos acerca da 

situação corrente, constituindo um bom método de previsão dos impactos ulteriores para os sistemas, 

sendo que ―as condições e processos passados fornecem o contexto e as orientações para a gestão 

dos sistemas ecológicos hoje‖ (Landres et al., 1999, p. 1179). 

 

Metodologia e estrutura do trabalho 

No seguimento da candidatura da Arrábida a Património Mundial, impõe-se, assim, a implementação 

de um programa de monitorização que permita avaliar a paisagem numa perspectiva diacrónica. 

O RP nunca foi, no passado, aplicado à Arrábida de uma forma extensiva. O presente estudo propõe, 

assim, a criação de uma base fotográfica para o parque, um ponto de partida com o intuito de ser 

reproduzido continuamente ao longo dos anos, baseando-se também em todo o material histórico 

recolhido – ―os programas de conservação da biodiversidade dependem de um conhecimento preciso 

sobre os ritmos passados de mudança e sobre os padrões do uso humano. Em áreas remotas do 

mundo, raramente existem dados empíricos sobre as tendências históricas para informar o 

planeamento‖ (Moseley, 2006, p. 214). A dinâmica da vegetação, do solo, da paisagem em geral, 

pode, assim, ser expressa através da interpretação visual deste material fotográfico multi-temporal, 

baseando-se em avaliações qualitativas dos conjuntos de imagens correspondentes (Nüsser, 2000). 

Todo este trabalho teve, assim, início com a pesquisa de fotografias históricas que estivessem 

inseridas na área da Serra da Arrábida. Aliando-se o material encontrado com os pontos descritos na 

Tabela de Valores da candidatura (as paisagens a serem especialmente focadas no estudo), 

estabeleceram-se os principais photo points e respectivos pontos de observação, constituindo-se a 

rede de monitorização para o parque. A cada photo point estão inerentes algumas propriedades a 

serem definidas e registadas para posterior repetição, como a direcção da câmara, a distância focal 

ou indicações referentes ao enquadramento da imagem. Todas as etapas são, assim, estabelecidas 
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num conjunto de regras a seguir em cada época de monitorização, de forma a obter um material 

análogo e comparável. 

Neste estudo o principal objectivo passou, então, por caracterizar cada um dos pontos de 

monitorização definidos, representando uma ‗situação de referência‘ do Bem candidatado a 

Património Mundial sob a forma de fotografias panorâmicas à qual se pretende dar continuidade no 

futuro para avaliação da evolução das condições do parque, constituindo uma base de dados sólida 

que pode (e deve) inclusivamente ser disponibilizada para exploração por parte de qualquer 

indivíduo. 

Posto isto, todo o trabalho desenvolve-se ao longo de quatro capítulos principais, começando-se por 

fazer referência ao próprio objecto de estudo, o Parque Natural da Arrábida, bem como à legislação a 

este associada, passando-se para a explicação do objecto prático em si, abordando-se a questão da 

monitorização e o método a utilizar. 

Assim, no primeiro capítulo faz-se uma breve caracterização da Arrábida, com o respectivo 

enquadramento e delimitação da área de estudo, descrevendo-se algumas das suas particularidades, 

referentes, por exemplo, à flora ou à geologia, mas inserindo-a também no contexto socioeconómico. 

O segundo capítulo é direccionado essencialmente para o esclarecimento dos planos e figuras da 

legislação que influem na condição do PNA, fazendo-se referência à ENCNB, à RNAP, ao PNTN, aos 

seus estatutos de protecção e ao próprio POPNA. 

No terceiro capítulo trata-se já o tema da monitorização, atentando-se principalmente nas cinco 

questões-base inerentes ao âmbito da sua aplicação: o porquê de monitorizar uma paisagem, onde 

localizar a amostragem, o que salientar com a monitorização, o intervalo de tempo para o fazer e 

como fazê-lo. Referem-se, ainda, algumas hipóteses de métodos de monitorização a utilizar. 

Por fim, no quarto capítulo, aborda-se o método de monitorização adoptado para a Serra da Arrábida: 

o RP. Começa-se por mostrar exemplos bem sucedidos da sua aplicação noutros países, passando-

se para a justificação da sua escolha e posterior descrição de todo o processo envolvido. 
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1 PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA 

 

1.1 Caracterização geral 

Por mim direi que não conheço em Portugal nenhum outro lugar onde, em tão pequeno espaço, se 
possam contemplar tão variados aspectos naturais. Esta riqueza de paisagens se por um lado 

dificulta muito o estudo geográfico da região, por outro compensa o investigador com a diversidade 
de ensinamentos que lhe proporciona. 

Ribeiro, O., 2004. p. 18 

A Arrábida, localizada no distrito de Setúbal, apresenta-se como uma ―unidade geográfica conspícua 

e de evidente identificação‖ (AMRS et al., 2012a, p. 2). As suas características 

geológicas/geomorfológicas, climatológicas, a sua riqueza florística e faunística, entre outras, a par da 

sua evidente simbiose com o oceano, conferem um cunho único a todo o parque. O seu valor 

excepcional como sítio natural (não esquecendo, claro, todo o património cultural também presente) é 

inegável, com um consentimento generalizado de que este lugar revela uma beleza estética 

inconfundível (AMRS et al., 2012a; Serrão et al., 1997). 

Esta é uma área de uma grande importância ecológica onde se verifica a ocorrência de espécies 

endémicas únicas, espécies estas que se encontram sujeitas a medidas de protecção rígidas. 

Encontrando-se, ainda, incluída na Bacia do Mediterrâneo, faz parte de um dos maiores hotspots 

(entre um total de 25) no que se refere à excepcionalidade, raridade e riqueza em termos das 

espécies e populações que engloba, mas também no que se refere aos processos ecológicos que 

ocorrem. Segundo a definição de Myers et al. (2000), o Mediterrâneo, onde se insere a Serra da 

Arrábida, é considerado um hotspot em termos de conservação ao nível mundial, pelas ―suas 

paisagens espectaculares e diversidade biológica abundante‖ (Lassoie et al., 2006, p. 140), 

decorrendo a singularidade biofísica da região da sua localização. As diferenças na morfologia do 

parque resultam numa disparidade microclimática, decorrente das variações na altitude, declive e 

exposição (Lassoie et al., 2006). 

Esta está, ainda, inserida na categoria ‗Mediterranean Forests, Woodlands and Scrub‘ da List of 

Ecoregions da WWF, correspondendo a uma ―grande unidade de terra ou água contendo um conjunto 

geograficamente distinto de espécies, comunidades naturais e de condições ambientais‖ (Olson e 

Dinerstein, 2002, p. 200), também referido por Olson e Dinerstein (1998). A extinção destas espécies 

constituirá um problema ambiental grave, sendo que as decisões futuras determinarão a evolução da 

paisagem (Myers et al., 2000; Olson e Dinerstein, 2002). Para tal, é essencial formular um conjunto 

de estratégias para proteger efectivamente e valorizar a biodiversidade do parque (Lassoie et al., 

2006). 

Citando Floyd-Hanna et al. (1996), a presença ou ausência de uma determinada espécie depende de 

uma complexa combinação de factores ambientais e históricos, ou seja, toda a conjuntura 

paisagística presente na Arrábida decorre da conjugação de vários componentes, a seguir 

desenvolvidos. 
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1.1.1 Enquadramento regional 

Como referido, o PNA está situado no distrito de Setúbal, estabelecendo-se na zona mais meridional 

desta península e abrangendo áreas variáveis de três concelhos distintos: Palmela, Sesimbra e 

Setúbal (AMRS et al., 2012a; ICNF, n.d.). Faz, portanto, parte da Área Metropolitana de Lisboa e é 

limitado a sul e a oeste pelo Oceano Atlântico e a este pela própria cidade de Setúbal. A costa da 

Arrábida constitui, assim, ―a maior quebra de direcção do litoral ocidental português‖ (AMRS et al., 

2012a, p. 2). 

 

1.1.2 Enquadramento geográfico e delimitação da área de estudo 

O PNA está assente na cadeia montanhosa homónima, incluindo toda a zona marítima adjacente, 

com a qual perfaz uma área total de aproximadamente 17.000 hectares, ao passo que cerca de 5.000 

correspondem somente à superfície marinha (ICNF, n.d.). Esta cordilheira apresenta uma orientação 

WSW-ENE, integrando-se a área de estudo entre Palmela e o Cabo Espichel numa extensão de 

cerca de 35 km, por uma largura de aproximadamente 7 km entre a Figueirinha e a Quinta do Anjo 

(AMRS et al., 2012a; ICNF, n.d.; Monteiro, 2010) (Figura 1). Como referido anteriormente, ―os seus 

limites são bem definidos a ocidente e a sul (…) pelo mar com arribas imponentes que caem 

bruscamente sobre ele, e a norte e a leste os limites confinam com a planície de areias e com o 

morro de Palmela‖ (AMRS et al., 2012a, p. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Orografia/Geomorfologia 

Apesar da usual designação de serra, a Arrábida não se restringe a esta forma de relevo. O PNA 

constitui-se, sim, como uma região montanhosa de baixa altitude circunscrita por uma vasta área de 

planuras e portanto, como já foi descrito, às três linhas de relevo da unidade geomorfológica, estão 

ainda associadas algumas áreas de vale e planalto (AMRS et al., 2012a; ICNF, n.d.). A sucessão dos 

três principais eixos do maciço pode, então, ser caracterizada primeiramente pelo mais vigoroso, que 

se abate abruptamente sobre o mar ao abranger toda a extensão desde os lagosteiros até Setúbal, 

correspondente às elevações nos arredores de Sesimbra, à Serra do Risco, à Serra da Arrábida em 

Figura 1 – Enquadramento geográfico do Parque Natural da Arrábida. 
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si e às colinas existentes a este do Outão  a ―Arrábida é propriamente a mais maciça e mais elevada 

das colinas calcárias, que culmina no [anticlinal do] Formosinho a 501 m‖ (Ribeiro, 1968, p. 257)  a 

segunda linha de relevo, a norte em relação à anterior, da qual se demarca através de uma ampla 

depressão, pertence à zona entre Setúbal e Azeitão e refere-se às Serras de S. Luís e dos Gaiteiros, 

as quais possibilitam uma vista sobre o estuário do Sado; o terceiro e último eixo, imediatamente 

atrás e separado da segunda linha de relevo pela depressão dos Barris e do vale de Alcube, é 

composto pelas Serras do Louro, da Fonte do Sol e de S. Francisco (AMRS et al., 2012a; ICNF, n.d.; 

Ribeiro, 2004)  ―uma sucessão de colinas e elevações em crista monoclinal, de Palmela até Coina-a-

Velha‖ (AMRS et al., 2012a, p. 12). De uma forma geral, estas serras são, então, intercaladas por 

vales colmatados e superfícies de abrasão marinha (de Noronha, 1998; Ribeiro, 2004). 

A orla escarpada e rochosa, erguida entre as elevações e as terras baixas (Monteiro, 2010), 

apresenta em muitos casos arribas com mais de uma centena de metros de altura (atinge os 380 m 

no Alto do Píncaro, em plena Serra do Risco), na base das quais surgem pequenas baías com praias 

ou enseadas escondidas, como é o caso, por exemplo, da Praia do Ribeiro do Cavalo e da Cova da 

Mijona, a Baleeira, Alpertuche, Portinho ou Galapos, bem como cabos e inúmeras grutas marinhas, 

que recortam o litoral (ICNF, n.d.). 

Tendo em conta que esta é uma região calcária, apresenta inevitavelmente uma variedade de formas 

de relevo cársico, tanto à superfície (relevo exocársico), como ao nível subterrâneo (relevo 

endocársico), representando este tipo de modelado uma extensão com significado nesta paisagem. 

Esta morfologia cársica é, portanto, resultado da erosão por dissolução de rochas mais susceptíveis à 

solubilização do carbonato de cálcio, como é o caso do calcário, por parte de águas portadoras de 

quantidade apreciáveis de dióxido de carbono (aos efeitos das águas pluviais, juntam-se muitas 

vezes os efeitos da água do mar)  a água infiltra-se nas fendas ou outras aberturas da rocha, 

circulando e alargando-as constantemente através desta reacção química e originando as diferentes 

formas de modelado a seguir descritas (de Carvalho, 1996). ―O modelado cársico da Arrábida 

apresenta um valor excepcional porque contém um grande número de formas e estruturas 

superficiais, mas principalmente de subsuperfície que são extremamente raras ou únicas a nível 

mundial, e porque tem um valor estético inestimável‖ (AMRS et al., 2012a, p. 56). 

 

1.1.3.1 Relevo exocársico 

No que diz respeito às formas superficiais do modelado cársico, destaca-se a paisagem de campos 

de lapiás da orla mesocenozóica ocidental, em que a superfície da rocha é intensamente retalhada 

por uma rede mais ou menos densa e profunda de sulcos, no fundo dos quais se verifica a presença 

de um depósito argiloso, a terra rossa (solo residual) (AMRS et al., 2012a; de Carvalho, 1996)  um 

exemplo de um campo de lapiás pode ser presenciado a partir do Forte de S. Domingos da Baralha, 

junto à rechã dos Navegantes  destacam-se ainda as depressões cársicas como as dolinas, 

sensivelmente circulares e com paredes rochosas e abruptas, apresentando um fundo plano também 

com terra rossa mais ou menos pedregosa  exemplos de dolinas podem ser observados na 

plataforma do Cabo Espichel e na Ribeira das Terras do Risco (AMRS et al., 2012a; de Carvalho, 
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1996)  ou os poljes, como é o caso do Polje de Terras do Risco/planura do Calhariz, que 

corresponde a uma extensa planície cársica que originalmente se encontrava fechada, rebaixada e 

limitada por vertentes abruptas (AMRS et al., 2012a; de Carvalho, 1996). 

 

1.1.3.2 Relevo endocársico 

O relevo endocársico refere-se às grutas e às estruturas a estas inerentes, como as estalactites e as 

estalagmites. Das 109 grutas inventariadas na área do PNA, destacam-se a Gruta do Frade, todo o 

Sistema Espeleológico do Cabo Espichel, a Lapa da Cova, a Lapa do Fumo, entre outros. 

Infelizmente, devido à existência de pedreiras na envolvência, alguns exemplos deste relevo de 

grande interesse científico e espectacular beleza sofreram já danos irreparáveis pelos rebentamentos 

usados no desmonte da pedra. A Gruta do Zambujal, entre Sesimbra e o Cabo Espichel, é um destes 

casos (AMRS et al., 2012a; de Carvalho, 1996; de Noronha, 1998). 

 

1.1.4 Geologia/Litologia 

A geologia patente no PNA constitui-se como um verdadeiro testemunho das principais etapas da 

história da Terra que influíram na génese da Arrábida, incluindo as quatro fases de rifting que levaram 

à fragmentação da Laurásia e à formação do Atlântico norte (ICNF, n.d.). Todas as formas de relevo 

presentes, bem como a sua composição, propriedades das suas rochas e respectiva distribuição 

denotam os fortes movimentos orogénicos que levaram, na era terciária, ao aparecimento desta 

cordilheira, caracterizada por uma variedade de anticlinais, sinclinais e grandes falhas, e as 

posteriores forças de erosão que entraram em acção para modelar a Arrábida ao aspecto que 

apresenta hoje em dia (Ribeiro, 2004). 

Posto isto, as formações que se encontram no PNA distinguem-se entre a zona montanhosa e a de 

planura. A primeira região caracteriza-se por apresentar uma mancha de terrenos que vão do 

Jurássico  período no qual se encontrava submersa por um mar pouco profundo, iniciando-se 

posteriormente o processo de emersão, que se prolongou pelos períodos subsequentes  ao 

Miocénico  época em que se verificou uma inversão tectónica e a consequente modelação do relevo 

actualmente existente, com movimentos que deram origem a dobras e cavalgamentos com a direcção 

da actual da cadeira da Arrábida, erguendo-a  ao passo que na planície envolvente estes remontam 

ao Pliocénico ou ao Quaternário  caracterizado pelas glaciações, resultando em várias oscilações do 

nível do mar, mas com um abaixamento progressivo do mesmo, acompanhado por todos os 

processos de erosão inerentes (Ribeiro, 2004). 

As rochas aqui presentes são essencialmente calcárias e dolomíticas ou detríticas, normalmente 

compactas e mais ou menos resistentes, sendo que a ‗brecha da Arrábida‘, explorada como um 

mármore de valor  um conglomerado em cuja composição entram calhaus com uma variedade de 

cores, formas e dimensões  é uma das mais conhecidas e constitui um tipo litológico único no 

mundo (AMRS et al., 2012a; Ribeiro, 2004). 
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1.1.5 Solos 

Os materiais que entram na composição da rocha-mãe, materiais rochosos de origem sedimentar 

(alternados por intrusões eruptivas) que estão na génese dos solos, resultam na sua grande 

diversidade ao longo de toda a cadeia montanhosa da Arrábida, assim como na área de planície que 

a rodeia. A par da variedade litológica, a alternância de solos presentes no PNA é substancialmente 

acentuada pela sujeição a um conjunto de factores, prevalecendo as condições climáticas e agentes 

afectos  decorrentes da altitude, exposição, distância ao mar, drenagem, entre outros  o que 

determina, evidentemente, a sua distribuição e disparidade de estados no que se refere à acção de 

meteorização (Pedro, 1991). 

Predominam, contudo, e como referido, os solos de origem sedimentar mas, no geral, os solos 

existentes na Arrábida são considerados recentes do ponto de vista da escala geológica, isto por 

ainda ser possível observar as características da rocha-mãe (solos endodinamórficos) dado o tipo de 

clima em que se inserem, um clima sub-húmido seco. Os principais grupos de solos presentes no 

PNA são, assim, os Luvissolos rodocrómicos cálcicos, os Cambissolos êutricos, os Cambissolos 

crómicos calcários, os Cambissolos cálcicos, os Regossolos êutricos e os Podzóis órticos (ICNF, n.d.; 

Pedro, 1991), podendo afirmar-se, de uma forma muito generalizada, que os solos da Arrábida são 

de dois tipos fundamentais que se distinguem entre solos calcários, que compõem o núcleo da 

cordilheira e correspondem a formações anteriores ao Neojurássico, e solos silico-argilosos, 

neojurássicos e posteriores, distribuindo-se pelos terrenos a este periféricos (―Serra da Arrábida-

Espichel,‖ n.d.). 

 

1.1.6 Hidrografia 

A cadeia da Arrábida apresenta pequenas bacias hidrográficas  o topo das principais elevações 

constitui a linha divisória das águas, encontrando-se esta muito próxima da costa  isto pelo facto do 

relevo ser, por norma, bastante abrupto e com um substrato calcário, promovendo a infiltração das 

águas. Por esta razão, e tendo em conta que a hidrografia vai apresentar inevitavelmente 

características inerentes a este tipo de constituição geológica, as linhas de água aqui presentes têm 

todas um carácter torrencial, dividindo-se nas torrentes em si, que só escoam as águas das chuvas, e 

nas ribeiras, que apresentam um curso mais longo e regular, sendo que a água pode estar presente 

na maior parte ou mesmo durante todo o ano (de Noronha, 1998; Ribeiro, 2004). A conjuntura 

referente aos recursos hídricos superficiais demonstra a relativa pobreza do PNA neste aspecto 

(ICNF, n.d.). 

 

1.1.7 Clima 

No caso da Arrábida, as características climáticas variam ao longo de toda a área do parque, isto 

pelos contrastes que se verificam essencialmente ao nível de três factores: o relevo e respectiva 

orientação, o mar, a planície e evidentemente em termos da exposição (Ribeiro, 2004). A proximidade 

do mar e a simbiose com o oceano denotam, assim, a influência atlântica  o mar tem a capacidade 

de amenizar a temperatura, mas também de dar origem a ventos fortes e carregados de humidade, 



 

 

10 

ou seja, acaba por provocar uma diminuição da amplitude térmica e o aumento da humidade 

atmosférica nas zonas mais susceptíveis ao seu efeito (ICNF, n.d.; Ribeiro, 2004)  sobre o clima 

típico de características mediterrânicas acentuadas (Monteiro, 2010). Este distingue-se 

essencialmente pelos Verões quentes e secos, nos quais as temperaturas podem atingir valores 

bastante elevados (próximos dos das regiões tropicais) e com períodos de seca prolongados, ao 

passo que o Inverno é, em regra, frio e húmido  as duas estações mais bem demarcadas (ICNF, 

n.d.). Destaca-se a encosta meridional da Arrábida pelo seu conforto bioclimático nítido. Ao estar 

distintamente exposta a sul, constitui um abrigo dos ventos vindos tanto de Norte como de Oeste  

sofre apenas o efeito dos ventos tépidos do sul  sendo, desta forma, as temperaturas de toda a zona 

entre o litoral e as maiores altitudes deste flanco reguladas pelas brisas marítimas (Ribeiro, 2004): 

―voltada para o sul, o seu clima é dos melhores, se não o melhor, do território português‖ (Silva 

Telles, 1929, p. 36). 

 

1.1.8 Vegetação 

Dada a composição geológica distinta entre a zona de serra e de planície, e portanto a diferente 

natureza do solo (contraste entre terrenos siliciosos e calcários), aliada às condições climáticas (as 

vertentes mais ou menos abrigadas de um relevo variável, com exposições discrepantes, e a inerente 

falta de água), e à ocupação humana apesar de tudo tardia, no que se refere à vegetação natural que 

ainda pode ser observada, a localização em que as espécies se instalaram é, evidentemente, 

também divergente. Tendo isto em conta, a individualidade fitogeográfica da Arrábida refere-se, 

sobretudo, ao revestimento vegetal nos solos de composição calcária, encontrando-se limitada por 

uma zona de charneca e de pinhal, com tojos e estevas nos cabeços e encostas, e sendo ainda 

possível observar em alguns locais uma floresta espontânea muito interessante do ponto de vista da 

sua idade (Ribeiro, 2004). Motivos estes que contribuíram para a sua classificação como ‗Parque 

Natural‘ e para o estabelecimento de algumas da suas partes como reserva integral (AMRS et al., 

2012a). 

Toda a área do PNA apresenta, assim, a convergência de três elementos florísticos: o euro-atlântico, 

predominante nas vertentes a norte, mais frescas, húmidas e sombrias; o mediterrânico, evidente em 

exposições a sul, mais quentes, secas e luminosas; e o macaronésico, que se manifesta nas arribas, 

pela influência acentuadamente marítima. Os cinco tipos fisionómicos presentes podem, assim, ser 

distinguidos nas formações rupestres, na charneca, no matagal, no machial e na zona de mata. 

Algumas formações a salientar passam, então, pelos carvalhais (predominantes nas vertentes a norte 

mais elevadas, ocorrendo em áreas reduzidas da Serra da Arrábida, correspondentes à Mata Coberta 

e à Mata do Vidal  sendo que a Mata do Solitário, nas encostas dos morros do Jaspe e do Guincho, 

diverge das anteriores pelo facto de não constituir um carvalhal típico, mas sim um mosaico de 

machial e mata (―Parque Natural da Arrábida. Geologia e Flora - Formações Vegetais da Arrábida,‖ 

n.d.; Ribeiro, 2004)  bem como em vales aluvio-coluvionares pouco degradados) e os sobreirais 

(que outrora teriam provavelmente ocupado a maior área da Serra da Arrábida, correspondendo 

agora somente a áreas limitadas das vertentes a norte mais acentuadas desta mesma serra e das 
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Serras de S. Luís e dos Gaiteiros, dos montes da Comenda e em algumas colinas do vale dos 

Picheleiros, sendo que, por exemplo, no Calhariz, tal como em outras quintas localizadas em terrenos 

pouco acidentados, é ainda observado montado de sobro), zambujais (constituindo, em conjunto com 

os alfarrobais, bosques mistos que se estabelecem sobretudo em substrato calcário) e alfarrobais 

(que prevalecem nas vertentes a sul e soalheiras, caracterizadas pela presença de afloramentos 

rochosos calcários, formando bosques de pequena dimensão nos terraços das arribas marítimas do 

Outão a Sesimbra e nos escarpados dos montes de Azeitão a Palmela, bem como na Serra de S. 

Luís), bem como algumas espécies arbustivas como o medronheiro, a murta, o folhado, o aderno, a 

aroeira, o carrasco, entre outros (―Parque Natural da Arrábida. Geologia e Flora - Formações 

Vegetais da Arrábida,‖ n.d.; Ribeiro, 2004). De especial interesse, distinguem-se, ainda, vários 

endemismos e plantas raras, como por exemplo a Euphorbia pedroi, o Convolvulus fernandesii, a 

Armeria rouyana, o Jonopsidium acaule ou o Thymus camphoratus (AMRS et al., 2012a; ICNF, n.d.; 

Ribeiro, 2004). 

A fisionomia da vegetação do PNA é essencialmente fruto destas variantes, contudo o homem 

também tem vindo a influir na sua composição, sendo as matas semi-naturais, nomeadamente os 

pinhais, exemplo disto mesmo (―Parque Natural da Arrábida. Geologia e Flora - Formações Vegetais 

da Arrábida,‖ n.d.; Ribeiro, 2004). Se por um lado interfere através da criação, supressão ou 

transformação consciente de associações, por outro tem a capacidade de modificar a vegetação 

espontânea de uma forma involuntária (Ribeiro, 2004). 

 

1.1.9 Fauna 

Toda a diversidade de condições que a Arrábida proporciona é também evidente por toda a variedade 

de espécies faunísticas presentes. No que diz respeito às aves, destacam-se a águia de Bonelli, o 

búteo, o peneireiro-comum, a águia-pesqueira, o bufo-real, o corvo-marinho-de-crista ou o pombo-

das-rochas; existem também algumas espécies de morcegos; relativamente aos mamíferos, pode 

referir-se o gineto, o saca-rabos, o texugo, o toirão, a doninha, a raposa, a lebre ou o coelho. Há 

ainda que mencionar as cerca de 650 espécies de invertebrados identificadas, destacando-se o 

Candidula setubalensis, um caracol que se encontra na Lista Vermelha da IUCN e que ocorre 

exclusivamente na Serra da Arrábida. Juntam-se, também, 12 espécies de anfíbios (atentando no 

tritão-de-ventre-laranja, endémico da Península Ibérica) e 17 de répteis (AMRS et al., 2012a; ICNF, 

n.d.). No que diz respeito à fauna marinha, ressalta a grande riqueza em termos de biodiversidade 

(AMRS et al., 2012a). 

 

1.1.10 Património cultural e arqueológico 

O PNA é, ainda, um testemunho da presença de dinossauros na região (jazidas de pegadas) mas 

também, e principalmente, da ocupação humana desde tempos remotos, evidenciando vestígios do 

Paleolítico, do Neolítico, da Idade do Cobre, do Bronze e do Ferro, passando pela ocupação romana 

e árabe, apresentando inúmeros exemplos de arquitectura militar e religiosa, e também rural, até aos 

dias de hoje (AMRS et al., 2012a; ICNF, n.d.). 
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1.2 Contexto socioeconómico 

Nesta região o mar sempre constituiu um importante factor económico, apresentando a actividade 

piscatória uma grande importância dada a riqueza em plâncton das águas que banham a cordilheira a 

sul. Este ―nutre abundante e variado peixe‖ (Ribeiro, 2004, p. 85), estando na origem do 

desenvolvimento tanto de Sesimbra como de Setúbal, onde desde tempos mais remotos, para além 

do peixe, se colhem moluscos. Contudo, à tradição pesqueira alia-se também a agricultura, muito 

dependente da natureza geológica e mineralógica dos solos, condicionando a distribuição das terras 

cultivadas: os extensos campos rochosos de origem calcária que caracterizam as zonas de serra 

―não se prestam à cultura‖ (Ribeiro, 2004, p. 79), sendo esta localizada essencialmente nos solos 

detríticos dos vales e colinas, nas aluviões das ribeiras e na planície contígua aos relevos pré-

arrábidos, destacando-se a agricultura nos terrenos da Baixa de Palmela e arredores de Setúbal, bem 

como no planalto de Santana ao Cabo, exceptuando-se o rebordo calcário do litoral, desde o 

Espichel, passando pelos cerros dos arredores de Sesimbra, até às Serras do Risco e da Arrábida 

(correspondendo a terrenos abandonados de mato rasteiro ou de floresta primitiva) (Ribeiro, 2004). 

―Por Ocidente, a pegar com as terras do Calhariz, domina o trigo; para Oriente, em cultura intensa 

que aproveita todos os solos, a vinha, ao abrigo dos ventos e sob elevada temperatura estival que 

enriquece os mostos‖ (Ribeiro, 2004, p. 80). Destaca-se, assim, a cultura da vinha  pelas condições 

favoráveis tanto do solo como do clima, esta é já praticada desde tempos antigos  sendo que ao 

longo do tempo a vocação turística de todo o território abrangido pelo PNA foi-se também afirmando 

de um modo cada vez mais acentuado e influindo grandemente na economia local (ICNF, n.d.; Serrão 

et al., 1997). 

A actividade turística no PNA tem, evidentemente, um grande potencial enriquecedor para a região, 

garantindo o seu desenvolvimento (de Noronha, 1998). Decorrente dos argumentos atrás descritos, a 

apresentação de uma candidatura deste lugar, de uma identidade geográfica única, a Património 

Mundial Misto da UNESCO, era inevitável (AMRS et al., 2012a). ―A Arrábida [o Bem] é uma paisagem 

excepcional, rica em património geológico, ecológico e cultural‖ (AMRS et al., 2012a, p. 4). Tal será, 

no entanto, acompanhado de uma sequência de conjunturas um tanto ou quanto delicadas, e que dão 

azo a uma série de questões e dilemas. 
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2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Pode-se afirmar que a criação do PNA remonta ao ano de 1971. Nesta data foi enviada pelo 

Conselho Escolar do ISA uma exposição ao Ministro da Educação Nacional que relatava a urgência 

em proteger o conjunto da Arrábida de modo a garantir o futuro ―de uma tão notável raridade 

geobotânica‖ (Parque Natural da Arrábida. Plano de Ordenamento: Relatório, 2003, p. 10), sendo que 

mais tarde, aquando do mesmo ano, é ainda emitido um parecer no qual se propõe a classificação da 

Serra da Arrábida e da envolvência a esta associada, indicando-se a designação de ‗Parque Natural 

da Arrábida‘ para a área abrangida. Posto isto, e na sequência da Lei n.º 9/70, de 19 de Junho, 

relativa à criação dos parques nacionais e outro tipo de reservas  primeiro diploma legal que 

possibilitou a ―protecção e a defesa de áreas onde o meio natural deva ser reconstituído ou 

preservado contra a degradação provocada pelo homem‖ (Parque Natural da Arrábida. Plano de 

Ordenamento: Relatório, 2003, p. 11)  e do subsequente Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho (o 

qual revogou a anterior lei e definiu um novo regime de protecção à Natureza e criação de parques 

nacionais), teve origem o PNA, criado a 28 de Julho de 1976 com o Decreto-Lei n.º 622/76 (Parque 

Natural da Arrábida. Plano de Ordenamento: Relatório, 2003). Torna-se, desta forma, importante 

fazer o enquadramento ao estatuto do PNA. 

Constitui ainda a (...) Arrábida um extraordinário componente natural de grande valor paisagístico, 
encenando panorâmicas de grande beleza natural (...). 

Presidência do Conselho de Ministros. Criação do Parque Natural da Arrábida, Decreto-Lei n.º 622/76. D.R. n.º 175, Série I de 

1976-07-28 

2.1 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

A ENCNB constitui um ―documento orientador para as políticas que interferem com a conservação da 

natureza e da biodiversidade (onde se inclui a diversidade genética, bem como a salvaguarda do 

património geológico e paleontológico)‖ (Parque Natural da Arrábida. Plano de Ordenamento: 

Relatório, 2003, p. 13), contribuindo para uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Esta é 

definida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro, e estabelece a 

articulação entre a obrigação jurídica internacionalmente assumida por Portugal no quadro da CDB 

(que estipula a necessidade de implementação de uma estratégia com esta finalidade) e o previsto na 

Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril). Um dos pontos que esta estratégia define 

implica, assim, a criação de uma Rede Nacional de Áreas Protegidas (Parque Natural da Arrábida. 

Plano de Ordenamento: Relatório, 2003; Presidência do Conselho de Ministros, Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 152/2001. D.R. n.º 236, Série I-B de 2001-10-11). 

 

2.2 Rede Nacional de Áreas Protegidas 

Esta RNAP foi, desta forma, determinada com o Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro. Este DL, 

também conhecido como Lei Quadro das Áreas Protegidas (e mais tarde revogado pelo Decreto-Lei 

n.º 142/2008, de 24 de Julho), estabelece primeiramente o regime jurídico da RNAP, enumerando os 

objectivos para a sua classificação e definindo a necessidade de existência de um Plano de 

Ordenamento e respectivo regulamento para as áreas assim distinguidas (Ministério do Ambiente e 
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Recursos Naturais, Decreto-Lei n.º 142/2008. D.R. n.º 142, Série I de 2008-07-24; Parque Natural da 

Arrábida. Plano de Ordenamento: Relatório, 2003). 

 

2.3 Programa Nacional de Turismo de Natureza 

―A vulnerabilidade a que estas áreas se encontram sujeitas, convoca a necessidade da configuração 

de modalidades turísticas adequadas às suas características ambientais. A criação do Programa 

Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) vem, em parte, dar resposta a esta necessidade‖ 

(Rodrigues, 2002, p. 1). Desta forma, e com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98, de 25 

de Agosto, estabelece-se o PNTN para a promoção e afirmação dos valores de cada região, incidindo 

num tipo de turismo que promova o desenvolvimento sustentável das AP (Monteiro, 2010; 

Presidência do Conselho de Ministros, Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98. D.R. n.º 195, 

Série I-B de 1998-08-25). 

 

2.4 Estatutos de Protecção 

Ao nível nacional, o território da Arrábida apresenta evidentemente o estatuto de PN  ―uma área que 

contenha predominantemente ecossistemas naturais ou seminaturais, onde a preservação da 

biodiversidade a longo prazo possa depender de actividade humana, assegurando um fluxo 

sustentável de produtos naturais e de serviços (…) [visando] a protecção dos valores naturais 

existentes, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional (...)‖ (Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Decreto-Lei n.º 142/2008. D.R. n.º 142, 

Série I de 2008-07-24)  sendo que a sua reclassificação (Decreto Regulamentar n.º 23/98, de 14 de 

Outubro) implicou a alteração dos seus limites e a inclusão de uma área de parque marinho, o Parque 

Marinho Professor Luiz Saldanha, decorrente da necessidade de proteger também a zona costeira. 

Dentro da área do PNA existe o Sítio Classificado da Gruta do Zambujal (criado pelo Decreto-Lei n.º 

140/79, de 21 de Maio) e Monumentos Naturais como as Jazidas de Icnofósseis da Pedra da Mua, 

dos Lagosteiros e da Pedreira do Avelino (criados pelo Decreto n.º 20/97, de 7 de Maio) (Parque 

Natural da Arrábida. Plano de Ordenamento: Relatório, 2003). 

No que se refere aos estatutos de protecção internacionais, decorrente das medidas definidas pela 

Rede Natura 2000 (previstas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, correspondente à 

transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril e 

da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio), define-se a ZPE do Cabo Espichel 

(Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro) e o Sítio Arrábida-Espichel (PTCON00010 na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), incluindo habitats naturais e 

espécies da flora e da fauna importantes, constantes da Directiva Habitats. Há ainda a referir a 

inclusão do PNA na Rede Europeia de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa em 1988 

(Parque Natural da Arrábida. Plano de Ordenamento: Relatório, 2003). 

Apesar do facto da área de estudo pertencer à REN e estar enquadrada na Rede Natural 2000, 

exemplos de desrespeito para com o estatuto do parque não faltam, inclusivamente no que se refere, 

a título de exemplo, aos limites definidos para a exploração de inertes: o Sítio Classificado da Gruta 
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do Zambujal foi vítima desta desconsideração, tendo em conta que a frente de exploração chegou a 

ultrapassar a faixa de protecção da gruta (de Noronha, 1998). 

Por fim, e no sentido de fomentar a protecção e a gestão das paisagens em si ao nível europeu 

(Ministério dos Negócios Estrangeiros, Decreto n.º 4/2005. D.R. n.º 31, Série I-A de 2005-02-14), a 

Arrábida é abrangida pela CEP: ―quando o Conselho da Europa, em Outubro de 2000, apresentou 

uma Convenção Europeia da Paisagem, foi baseada tanto no reconhecimento de que as paisagens 

têm valores importantes e de que estão a ocorrer mudanças na paisagem a um ritmo e extensão 

cada vez mais problemáticos‖ (Norsk institutt for skog og landskap, n.d.). 

Posto isto, e dado o manifesto valor universal excepcional do PNA pretende-se que o parecer do 

WHC seja positivo e que a Serra da Arrábida esteja, ainda, sob a classificação de Património Mundial 

da UNESCO para a sua ―protecção, conservação, valorização e transmissão às gerações futuras‖ 

(UNESCO World Heritage Centre, 2013, p. 2), tema este já abordado por outros estudos e tendo já 

sido inclusivamente preparado um projecto para a sua classificação como paisagem cultural há 

alguns anos (e.g. de Carvalho, 2004). 

 

2.5 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida 

O POPNA constitui-se como um instrumento de gestão territorial e ―estabelece regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os usos e o regime de gestão com vista a garantir a 

manutenção e a valorização das características das paisagens naturais e seminaturais e a 

diversidade biológica da respectiva área de intervenção‖ (Presidência do Conselho de Ministros, 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005. D.R. n.º 161, Série I-B de 2005-08-23). Define 

diferentes níveis de protecção de acordo com a distribuição dos valores e com a sensibilidade das 

diferentes áreas  Áreas de Protecção Total; Áreas de Protecção Parcial do Tipo I; Áreas de 

Protecção Parcial do Tipo II; Áreas de Protecção Complementar do Tipo I; Áreas de Protecção 

Complementar do Tipo II; e Áreas Não Abrangidas por Regimes de Protecção  sendo que, para 

além de estar articulado com figuras como o PROT-AML ou o POOC Sintra-Sado, é com este plano 

que devem conformar-se todos os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, 

tal como programas ou projectos a realizar na sua área de intervenção (Monteiro, 2010; Parque 

Natural da Arrábida. Plano de Ordenamento: Relatório, 2003; Presidência do Conselho de Ministros, 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005. D.R. n.º 161, Série I-B de 2005-08-23). 
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3 MONITORIZAÇÃO DA PAISAGEM 

 

3.1 Introdução à monitorização da paisagem: contextualização 

A crescente projecção da Arrábida, tanto a nível nacional como internacional, trará, inevitavelmente, 

um aumento dos visitantes, gerando uma maior pressão sobre o turismo e actividades locais e um 

incremento na capacidade de carga. Uma possível, e acima de tudo provável, ameaça à AP, cujo 

intuito recairia fundamentalmente na preservação da riqueza do seu património natural, contendo os 

avanços dos grandes interesses económicos, a qual pode provocar danos irreversíveis na 

biodiversidade, na paisagem (Varandas, 2012). 

A par disto, com o desenvolvimento do novo paradigma ecológico, bem como da comercialização do 

‗eco‘ e da natureza como bens de consumo, para além do facto do turismo convencional se encontrar 

saturado, verifica-se cada vez mais uma procura deste tipo de escape ao quotidiano. As AP 

comportam-se, assim, como novos destinos turísticos, sendo estes locais privilegiados para a prática 

de todo o tipo de actividades de recreio e lazer em contacto com a natureza, principalmente pelo valor 

dos recursos ecológicos e paisagísticos (Monteiro, 2010). 

Este tipo de actividade pode, então, e tal como foi anteriormente referido, ser susceptível de 

implementar alterações nas comunidades e ecossistemas. Torna-se, portanto, essencial, ou mesmo 

vital, a gestão destas áreas com vista a manterem-se as condições ideais de desenvolvimento. No 

que diz respeito aos valores ecológicos, há que avaliar a sua compatibilidade com as actividades 

recreativas e, consequentemente, a respectiva evolução ao longo do tempo, de modo a que possam 

ser tomadas medidas de prevenção ou de minimização de impactos (Monteiro, 2010). 

O incremento no número de visitantes a deslocar-se ao parque pode resultar numa maior pressão 

nos recursos naturais da Arrábida, ameaçando a sustentabilidade das comunidades de plantas e 

desafiando a integridade física da paisagem (Frankl et al., 2011; Gutierres et al., 2011), sendo que o 

―consequente risco de degradação ambiental levanta questões acerca da gestão sustentável dos 

recursos em relação (…) à mudança no coberto do solo‖ (Nüsser, 2000, p. 348) – de acordo com 

Nüsser (2000, p. 348), a alteração do coberto do solo refere-se a uma conversão ou modificação do 

estado físico do mesmo. Este é um tema marcante para a Arrábida, enquadrado na situação 

ambiental contemporânea, tendo em conta o profundo desenvolvimento industrial e turístico que já 

deformou a sua paisagem idílica dos anos 40. Um dos exemplos mais marcantes, a completa 

descaracterização do vale do Ribeiro do Cavalo pela extracção da pedra e respectiva deposição de 

inertes, ou mesmo a desventração da Gruta do Zambujal pelos seus visitantes durante muito tempo 

(de Noronha, 1998). 

A transformação da paisagem tem, desta forma, a capacidade de alterar a percepção das pessoas 

face à mesma, condicionando a sua noção dos valores e podendo contribuir para o agravamento de 

certas tendências, sejam estas positivas ou negativas, e, portanto, influenciando a selecção dos 

componentes da paisagem a estudar, proteger e gerir. Assim, segundo Antrop (2005, p. 21), alguns 

dos factores que contribuem para a perturbação da paisagem, alterando os ritmos e intensidade de 

alteração, são a acessibilidade, a urbanização, a globalização e o impacto das calamidades. 
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A acessibilidade a zonas remotas tem como consequência, principalmente, a fomentação do 

desenvolvimento turístico já atrás referido, sendo este um factor bastante atractivo para os visitantes, 

o facto de haver a possibilidade de conhecer áreas mais inóspitas de uma determinada região. Assim, 

de áreas que anteriormente poderiam não ser de fácil acesso pela maior parte das pessoas, 

mantendo-se a paisagem estável, pode-se passar para uma rápida transformação, mais intensa em 

certas zonas, com o aumento da projecção de certo local (Antrop, 2005). Por esta razão, um acesso 

controlado, respeitando determinadas regras, é essencial. A urbanização pode ser outro problema. 

No caso da Arrábida, apesar de todas as condicionantes à construção nesta AP, em vários pontos do 

parque, com diferentes intensidades, aparecem estruturas de todo o tipo, alheias a todo o contexto da 

paisagem. Desastres, como por exemplo os grandes incêndios, são destruidores de grandes 

manchas de biodiversidade de uma vez, ameaçando constantemente a paisagem. A principal 

preocupação passa por tentar reduzir os seus impactos e, após ocorrerem, tomar medidas de 

recuperação. Em suma, a pressão muitas vezes exercida pelo ser humano leva a problemas na 

coerência da paisagem, sendo esta harmonia das suas propriedades específicas que define a sua 

identidade (Antrop, 2005). 

Também as espécies de plantas invasoras constituem, claro, uma questão relevante e a atentar na 

monitorização da paisagem. A invasão de habitats naturais por espécies exóticas é, evidentemente, 

uma ameaça para a biodiversidade e pode tomar proporções tais ao ponto de se tornar um problema 

de conservação (Moseley, 2006). Uma das grandes ameaças na Serra da Arrábida é a Acacia saligna 

(Labill.) H. Wendl, que apresenta uma grande propensão para a invasão de sítios da Rede Natura 

2000 (Gutierres et al., 2011). 

As ameaças não se prendem, portanto, apenas com as actividades levadas a cabo pelo homem, mas 

o desgaste dos percursos e correspondente alargamento, e também a criação de novos trilhos e 

respectivas consequências, os danos causados na vegetação ou geologia (normalmente, visitantes 

menos informados querem levar um pedacinho da visita, acabando por provocar danos graves nos 

bens do parque, ampliados ao longo do tempo por todos os que apresentam esta mentalidade), ou 

mesmo os lixos que se vão depositando podem ter um carácter determinante. Uma acção antrópica 

resulta, assim, num desenvolvimento atípico do ecossistema natural (Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Evolução de cada um dos componentes de um ecossistema natural – clima (C), hidrologia (H), 
vegetação (V), solos (S) e processos geomorfológicos (G) – face a uma perturbação de origem antrópica 
(adaptado de Messerli et al., 2000). 



 

 

18 

―As paisagens mudam, naturalmente!‖ (Antrop, 2005, p. 21), isto pelo constante esforço em adaptar a 

paisagem segundo as nossas vontades/necessidades, o seu uso, a sua estrutura, o que muitas vezes 

pode vir a ser encarado como uma ameaça à integridade destas mesmas paisagens, visto que as 

alterações que ocorrem, e de acordo com Antrop (2005, p. 21), podem estar na origem da sua perda 

de diversidade, coerência e identidade. Com o crescente ritmo e magnitude da evolução (Figura 3), 

esta pode ter um carácter negativo. Uma das questões que se põe é, então, ―como podem estes 

valores integrar-se com as futuras exigências e necessidades da sociedade?‖ (Antrop, 2005, p. 21). 

Sempre se procurou manter e proteger certas qualidades e valores da paisagem, através da sua 

gestão sustentável, do controlo dos seus recursos naturais, inclusivamente, desde o período 

romântico, no qual surgiu a primeira legislação de conservação da natureza e da paisagem (Antrop, 

2005). No entanto, a necessidade de protecção da paisagem torna-se cada vez mais crítica pelas 

eminentes perturbações. Estas transformações passam, assim, a ser alvo de uma crescente 

preocupação, nomeadamente na Convenção Europeia da Paisagem, formulada pelo Conselho da 

Europa e assinada em Florença a 20 de Outubro de 2000 (Antrop, 2005; Council of Europe, 2000). 

Esta inclui não só as paisagens que apresentam alguma característica especial, como é o caso das 

AP, mas abrange todo o tipo de paisagens. Segundo o Artigo 1º da Convenção, referente às 

Definições, do Capítulo I, a paisagem ―designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas 

populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou humanos‖ 

(Council of Europe, 2000). Refere-se, ainda, o carácter ―fundamental, para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, o estabelecimento de uma relação equilibrada e harmoniosa entre as 

necessidades sociais, as actividades económicas e o ambiente‖ (Council of Europe, 2000), 

afirmando-se que ―a paisagem desempenha importantes funções de interesse público nos campos 

cultural, ecológico, ambiental e social e que constitui um recurso favorável à actividade económica, 

cuja protecção, gestão e ordenamento adequados podem contribuir para a criação de emprego‖ 

(Council of Europe, 2000). Esta apresenta não só uma função ecológica, como também adquire uma 

importância estética, económica e utilitária. ―Para além da protecção dos sítios e monumentos 

naturais, os aspectos visuais e funcionais para os visitantes foram sempre considerados‖ (Antrop, 

Figura 3 – Ritmo e magnitude de transformação das paisagens: “desde o Neolítico, não só contribuem 
as forças naturais para a transformação da paisagem, como também o faz o homem de uma forma 
crescente” (Antrop, 2000, p. 19) (adaptado de Antrop, 2000).  
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2005, p. 22). No caso da Arrábida, para além do evidente valor ecológico e estético da paisagem, a 

importância simbólica de certos marcos também se manifesta, traduzindo-se pela preservação de 

vários monumentos dentro do parque. Estes ―actuam como pontos de referência que permitem a 

orientação no espaço e no tempo‖ (Antrop, 2005, p. 27). 

As condições ambientais da região suportam a diversidade biológica, como está explícito no Global 

biodiversity outlook 3 (2010), do Secretariat of the Convention on Biological Diversity, e a mudança 

constitui-se, então, como uma ―reorganização das estruturas existentes para optimizar o seu 

funcionamento (…) [sendo que] novas necessidades de funcionamento vão exigir novas estruturas 

adaptadas e vão induzir uma mudança‖ (Antrop, 1998, p. 155). Assim, interferir na heterogeneidade 

espacial de uma paisagem, atributo importante dos sistemas ecológicos, afecta, como referido, a 

biodiversidade, tornando-a mais vulnerável a agentes patogénicos e, portanto, menos resistente aos 

prováveis distúrbios subsequentes (Landres et al., 1999). 

Perceber se estas transformações a ocorrer numa paisagem têm realmente como principal origem a 

acção humana é relevante para a modificação de medidas de gestão, que podem não estar a servir o 

seu propósito, isto porque ―a alteração antrópica contemporânea pode diminuir a viabilidade de 

muitas espécies adaptadas às condições e processos passados ou históricos‖ (Landres et al., 1999, 

p. 1180). Num mundo que está constantemente em transformação e que é cada vez mais alterado 

pelas pessoas (Landres et al., 1999), muitas das actividades impostas pelo homem têm a capacidade 

de incitar condições indesejáveis para a paisagem e ―alterar os padrões e processos do ecossistema 

a ritmos que limitam a capacidade das espécies de se adaptarem ou de se dispersarem para habitats 

adequados‖ (Landres et al., 1999, p. 1183). 

Pode-se, então, afirmar que o ―comportamento da sociedade humana vai determinar a trajectória 

evolutiva das (…) [paisagens] tangíveis, onde estes processos cruciais [de degradação] estão a 

ocorrer‖ (Naveh, 2000, p. 7). Segundo J. D. Van Mansvelt e M. J. Van der Lubbe, em Checklist for 

Sustainable Landscape Management (1999), a evolução da paisagem está dependente da forma 

como é encarada (Naveh, 2000) (Figura 4): 

 

Em suma, a concepção de um plano de gestão do parque pretende ―promover e dar orientações para 

a manutenção, preservação e recuperação adequadas do património cultural e natural‖ (AMRS et al., 

2012b, p. 1241). Está em causa a consideração da Arrábida como Património Mundial e a sua 

salvaguarda, mas tal implicará um maior interesse neste local para toda uma série de actividades, 

levando a que, para tal, seja desenvolvido um conjunto de acções que permita balançar e 

Figura 4 – Relação entre o modo de encarar a paisagem e a sua evolução (adaptado de Naveh, 2000). 



 

 

20 

compatibilizar toda a parte socioeconómica com, e acima de tudo, a protecção deste Bem e 

respectivos valores, ―assegurando o uso sustentável da região‖ (AMRS et al., 2012b, p. 1241). 

Um dos objectivos deste plano passa, então, por definir um método/um conjunto de directrizes que 

permita o acompanhamento da evolução do local ao longo do tempo, possibilitando a comparação 

com as condições actuais, passando este, inevitavelmente, pela preparação de um programa de 

monitorização, baseando-se nas Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention, que consiga responder a questões como o estado de conservação do Bem; em caso de 

perturbação, quais os factores responsáveis pela mesma; e as medidas a serem tomadas para suster 

o distúrbio (AMRS et al., 2012b; UNESCO World Heritage Centre, 2013). Com a classificação da 

Arrábida como Património Mundial, há uma maior projecção a nível internacional do parque, e mesmo 

de toda a península de Setúbal, e uma maior pressão pelo turismo, nomeadamente pelo chamado 

turismo sustentável, sendo imprescindível a adopção de um sistema de monitorização que 

acompanhe todo o processo e o documente para o futuro (AMRS et al., 2012b). 

A gestão da Arrábida tem, então, como principais objectivos: ―melhorar o conhecimento e garantir a 

protecção e valorização do património cultural e natural da Arrábida; promover o uso da Arrábida 

pelas comunidades locais e visitantes numa abordagem de desenvolvimento integrado; e sensibilizar 

e divulgar os valores da Arrábida e assim contribuir para a sua protecção‖ (AMRS et al., 2012b, p. 

1249) – ―a Arrábida como Património Mundial Misto, espaço de harmonia entre o Homem e a 

Natureza, território de excelência e de diálogo entre o passado e o futuro‖ (AMRS et al., 2012b, p. 

1248). 

 

3.1.1 Impacto do turismo 

Actualmente verifica-se ―a importância alcançada pelas práticas turístico-desportivas que se 

desenvolvem em espaços naturais - concretamente em áreas protegidas - fruto da emergência de 

novas culturas, mentalidades e estilos de vida‖ (Rodrigues, 2002, p. 1). É exactamente o turismo, em 

particular, que tem uma probabilidade de crescer substancialmente com a aprovação da candidatura 

e todo o processo decorrente da classificação. A Arrábida pode acentuar o seu carácter de pólo de 

turismo, como destino de escalada, caminhadas ou como um destino popular de fim-de-semana 

(Byers, 2000). 

As actividades de recreio ao ar livre contribuem, inevitavelmente, para a alteração dos atributos da 

paisagem, representando uma ameaça quer seja para o solo, flora, fauna ou água. A magnitude dos 

impactos provocados – influenciada por factores como o grau de utilização, o tipo e duração de uso, a 

sua distribuição espacial e mesmo as características da área – está dependente tanto da sua 

intensidade (impacto por unidade de área), como da sua extensão (área afectada) e estes progridem 

de uma forma bastante rápida, mas por outro lado a recuperação da paisagem face a estas 

perturbações ocorre lentamente (Cole, 2004). 

Os impactos decorrentes destas actividades praticadas pelos visitantes de AP requerem, então, 

especial atenção pelos seguintes motivos: 
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 Podem comprometer os mandatos de protecção dos recursos da área protegida; 

 Muitos ocorrem rapidamente em níveis iniciais ou baixos de utilização; 

 Alguns são cumulativos, degradando os recursos ao longo do tempo de uma forma crescente; 

 Podem levar a outras consequências indesejáveis, tais como uma diminuição na visitação, 

nos benefícios económicos ou nos incentivos à protecção dos recursos. 

(Farrell e Marion, 2002, p. 32) 

Os impactos ecológicos decorrentes da recreação ao ar livre podem ser sintetizados deste modo 

(Figura 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, a relação uso-impacto pode ser representada da seguinte forma (Figura 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Percursos pedestres 

Conciliar a protecção dos recursos naturais numa paisagem e, ainda, proporcionar oportunidades 

para a recreação pode constituir uma tarefa difícil e antagónica. Uma das formas de conter a 

perturbação dos recursos naturais é o desenvolvimento de trilhos formais (Widman, 2010), que 

“f

sef

esf
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Figura 5 – Impactos ecológicos da recreação ao ar livre (adaptado de Leung e Marion, 2000; Monz et al., 
2010; Widman, 2010). 

Figura 6 – Relação entre a intensidade de utilização e o grau de impacto numa paisagem (adaptado de 
Monz et al., 2010). 
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normalmente ―influenciam os padrões da trajectória e as experiências dos visitantes e são 

consistentes com uma estratégia de contenção que minimiza os impactos dos mesmos, concentrando 

o tráfego em superfícies de piso durável que proporcionam acesso a uma variedade de locais do 

parque‖ (Widman, 2010, p. 2). 

Contudo, muitas vezes, estas redes de percursos não permitem o acesso a zonas às quais alguns 

visitantes pretendem chegar, levando à abertura de atalhos off-trail. As principais causas referem-se à 

busca por experiências menos rígidas, não condicionadas pelos trilhos impostos, que permitam 

explorar a área. Estes percursos off-trail acabam por se tornar cada vez mais evidentes ao longo do 

tempo, e, pelo facto dos visitantes não identificarem e, portanto, não evitarem os recursos mais 

sensíveis, nomeadamente em termos da flora, a paisagem vai-se fragmentando gradualmente (Jewell 

e Hammitt, 2000; Leung e Marion, 1999; Manning et al., 2004; Park et al., 2008; Way, n.d.; Widman, 

2010). 

Os impactos não deixam, no entanto, de ser distribuídos de forma não uniforme, incidindo de um 

modo mais acentuado em algumas áreas, áreas essas que, apesar de tudo, são as mais acessíveis e 

pisoteadas pelo homem (Landres et al., 1999) e/ou que permitem uma maior absorção visual da 

paisagem (de Noronha, 1998). ―Os distúrbios têm efeitos que podem durar centenas de anos, 

proporcionando tempo suficiente para a manifestação de várias perturbações e efeitos cumulativos ao 

longo de uma paisagem‖ (Landres et al., 1999, p. 1185). 

O pisoteio acaba por constituir o impacto prevalecente, na medida em que ―danifica e elimina plantas, 

desloca os horizontes orgânicos do solo e compacta o solo mineral‖ (Cole, 2004, p. 2). 

 

3.2 Âmbito da monitorização: as cinco questões-base 

 

3.2.1 Porquê monitorizar? 

A variabilidade é um atributo-chave dos sistemas naturais (…). 

Landres, P.B., Morgan, P., Swanson, F.J., 1999. p. 1186 

A dinâmica da paisagem é evidente e incontornável, sendo que a variabilidade espacial e temporal de 

uma área, no que se refere à sua mutação, regulada por perturbações sucessivas, se apresenta 

como ―um atributo vital de quase todos os sistemas ecológicos‖ (Landres et al., 1999, p. 1179). 

Muitas vezes, as transformações observadas numa determinada área resultam da interacção dos 

humanos com a paisagem, determinando a ocorrência de perturbações e seus impactos em vários 

pontos do nosso planeta. Como refere Garrard et al. (2012, p. 41), as medidas adoptadas são, 

usualmente, economicamente progressivas e tendo em vista o crescimento e o turismo, o que pode 

constituir uma questão grave no que diz respeito à gestão da paisagem. 

O presente sem um passado não tem futuro. 

Messerli, B., Grosjean, M., Hofer, T., Núñez, L., Pfister, C., 2000. p. 459 

―A gestão ambiental e da natureza não pode [então] operar de forma eficaz sem informações 

confiáveis sobre as mudanças no ambiente e sobre as causas dessas mudanças‖ (Vos et al., 2000, p. 
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317). Tal facto influi numa necessidade óbvia de monitorizar a paisagem e de implementar estratégias 

para a subsistência da diversidade biológica, permitindo inclusivamente a viabilidade de espécies 

ameaçadas, sustentando a integridade ecológica. Os dados espaciais e temporais servem 

exactamente este propósito e contribuem para formular hipóteses em relação aos principais agentes 

da mudança (Landres et al., 1999). Tal circunstância resulta na aplicação de um programa de 

monitorização, integrado no sistema-paisagem (Figura 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ―pode ser geralmente definida como a medição repetitiva de um determinado conjunto de 

variáveis numa ou mais localizações ao longo de um período de tempo alargado, de acordo com os 

planos preestabelecidos no espaço e no tempo‖ (Vos et al., 2000, p. 318). As informações sobre os 

ecossistemas que o método de monitorização proporciona podem, então, ser confrontadas com as 

metas ou padrões prefixados. A principal função de um programa de monitorização passa, então, 

pela inventariação da situação de referência, facultando um limiar de alerta a partir do qual se impõe 

a necessidade de agir e face ao qual se deve proceder à mitigação dos efeitos provocados por um 

qualquer agente de uma perturbação na paisagem (Vos et al., 2000), ou seja, permite ―evitar, 

minimizar ou compensar os [seus] impactes ambientais significativos‖ (Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, Decreto-Lei n.º 69/2000. D.R. n.º 102, Série I-A de 2000-05-03). 

Por conseguinte, ―uma paleo-perspectiva a longo prazo é essencial para uma melhor compreensão 

dos futuros impactos potenciais sobre um ambiente cada vez mais dominado pelo ser humano‖ 

(Messerli et al., 2000, p. 459), cujas perturbações afectam, de uma forma progressivamente mais 

acelerada, os vários ecossistemas do planeta (Messerli et al., 2000). 

Entender os processos que estão a actuar sobre uma paisagem  ―ignorar este sistema natural 

conduz ao aumento da vulnerabilidade‖ (Messerli et al., 2000, p. 477)  implica, assim, uma 

abordagem sinergética, atentando na influência que o homem representa para todo o sistema, bem 

como na variabilidade observada ao nível da escala temporal, mas também espacial, encarando as 

áreas mais frágeis com especial atenção e considerando os recursos naturais que enfrentam uma 

situação crítica (Messerli et al., 2000). 

Figura 7 – Aplicação de um programa de monitorização e a sua importância numa paisagem (adaptado 
de Vos et al., 2000). 
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Decorrente da ênfase na relação entre homem e natureza que se vai verificar, há que propor um 

mecanismo que permita minimizar as ameaças à paisagem, promovendo o normal seguimento das 

actividades que destacam este vínculo e ―desenvolver um programa de monitorização integrado dos 

valores excepcionais da paisagem presentes na Arrábida‖ (AMRS et al., 2012b, p. 1252). Desta 

forma, no seio da gestão de uma AP, no âmbito de estudos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA, 

sendo os estudos referidos como EIA)  ―um instrumento preventivo fundamental da política do 

ambiente e do ordenamento do território, e como tal reconhecido na Lei de Bases do Ambiente, Lei 

n.º 11/87, de 7 de Abril. (…) [que constitui] uma forma privilegiada de promover o desenvolvimento 

sustentável, pela gestão equilibrada dos recursos naturais, assegurando a protecção da qualidade do 

ambiente‖ (Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Decreto-Lei n.º 69/2000. D.R. n.º 

102, Série I-A de 2000-05-03)  encontra-se, à partida, prevista a execução de relatórios de 

monitorização, nomeadamente no Artigo 29º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio: 

Artigo 29º 

Monitorização 

1— A monitorização do projecto, da responsabilidade do proponente, efectua-se 
com a periodicidade e nos termos constantes da DIA ou, na sua falta, do EIA. 

2— O proponente deve submeter à apreciação da Autoridade de AIA os relatórios da 
monitorização efectuada, nos prazos fixados na DIA ou, na sua falta, no EIA. 

3— A Autoridade de AIA pode impor ao proponente a adopção de medidas ou 
ajustamentos que considere adequados para minimizar ou compensar significativos 
efeitos ambientais negativos, não previstos, ocorridos durante a construção, 
funcionamento, exploração ou desactivação do projecto, do que dá conhecimento à 
entidade licenciadora ou competente para a autorização.       

(Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Decreto-Lei n.º 69/2000. D.R. n.º 102, Série 
I-A de 2000-05-03) 

Isto para se proceder a uma avaliação do impacte resultante da utilização humana (e não só) para 

recreio da Serra da Arrábida. Esta implementação de um programa de monitorização denota uma 

preocupação acrescida pelo lugar, pela sua preservação. 

Há, no entanto, que ter em atenção que o propósito da monitorização pode variar de caso para caso. 

No presente estudo, o principal objectivo prende-se com a descrição e documentação das condições 

correntes da Arrábida (baseline monitoring), procurando, contudo, indícios das tendências de 

evolução do parque no passado, detectando e registando as alterações testemunhadas (trend 

monitoring) e averiguando as suas causas. Futuramente poderá acompanhar as práticas de gestão 

que virão a ser aplicadas (implementation monitoring), conforme as necessidades do parque, bem 

como a sua eficácia (effectiveness monitoring) (McDougald et al., 2003). 

Assim, a primeira etapa de um programa de monitorização passa por estabelecer quais as 

informações que vão ser necessárias para o prosseguimento do programa, como uma visão geral das 

condições existentes, com o respectivo registo base, ou de referência, da situação observada na fase 

0 do estudo, de modo a que se possam tirar conclusões a respeito das alterações ocorridas em 

estádios posteriores, quando em comparação com o primeiro inventário, identificando e quantificando 

as perturbações visíveis, por exemplo, os casos em que a experiência da Arrábida por parte dos 
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visitantes ultrapassou os limites de conduta e boas práticas no parque (―Monitoring Plan Development 

Process Template,‖ n.d.). 

 

3.2.2 Onde localizar a amostragem? 

O onde depende, obviamente, do porquê, pretendendo o programa de monitorização indicar os 

melhores sítios que poderão dar respostas às perguntas efectuadas, sendo estes os locais cujas 

características representam de forma evidente a paisagem ou estão mais susceptíveis a 

perturbações, comportando-se como pontos-chave a controlar (Hall, 2001). 

A amostra deve, assim, ser utilizada para monitorizar a estrutura e a distribuição espacial numa 

paisagem, demonstrando a sua alteração ou constância das condições normais através de uma 

avaliação sistemática (Zier e Baker, 2006). 

Desta forma, o esquema da amostragem deve ser desenvolvido com base na variação geográfica da 

paisagem ao longo da região e ser representativo das respectivas modificações espaciais e temporais 

(Lassoie et al., 2006). Para a implementação do programa de monitorização deve-se, ainda, 

identificar os problemas ao nível da gestão do parque para projectar o esquema de monitorização 

(―Monitoring Plan Development Process Template,‖ n.d.). Ou seja, apesar das medidas a adoptar 

para prevenir possíveis consequências nefastas, os acessos aos Valores da Arrábida vão estar sob 

uma maior pressão, ao serem constantemente submetidos a uma carga mais elevada de visitantes 

que os percorrem para ver os vários pontos de interesse. A estes deve ser dada especial atenção  a 

deterioração dos percursos pedestres pode tornar-se uma realidade, incidindo o programa de 

monitorização nos mesmos (AMRS et al., 2012b). 

O ponto de partida para este estudo passa, assim, evidentemente, pelos 19 pontos iniciais listados na 

Tabela de Valores da candidatura, por abrangerem paisagens naturais e panorâmicas (AMRS et al., 

2012c) que representam ―fenómenos naturais ou áreas de uma beleza natural e de uma importância 

estética excepcionais‖ (AMRS et al., 2012c, p. 1). 

 

3.2.3 O que monitorizar? 

O o quê enumera a que tipo de elementos deve ser dada uma maior atenção na monitorização, de 

modo a sustentar o porquê  factores críticos na dinâmica da paisagem, como a vegetação ou o solo, 

por exemplo, cuja evolução tem de ser documentada. O que se espera que mude? O que irá o 

programa demonstrar? O o quê também condiciona o esquema de amostragem (Hall, 2001). 

O parque encontra-se bem provido de inventários das espécies que engloba, assim como de mapas 

da vegetação existente e respectiva distribuição ao longo da região. No entanto, não é dado o devido 

enfoque ao nível da paisagem, verificando-se uma falha no que diz respeito a questões deste cariz, 

como é o caso das ―taxas de sucessão do ecossistema, a escala e frequência dos regimes de 

perturbação, e padrões e intensidade das ameaças passadas e actuais face aos objectivos de 

conservação‖ (Lassoie et al., 2006, p. 141). Os estudos ecológicos da transformação da paisagem 

são essenciais para proceder à correcta implementação de estratégias de conservação e para uma 
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gestão sustentável, comprometendo a evolução futura de toda a área e, portanto, da biodiversidade 

da Arrábida e mesmo dos habitantes da região. 

Um turismo de qualidade dentro do Bem Arrábida deve assegurar que um dos aspectos mais 

valorizados pelos visitantes – a qualidade cénica das paisagens arrabidenses – não perde o seu 

carácter e valor, apostando num programa de monitorização que permita acompanhar a evolução das 

referidas paisagens, de forma tão próxima quanto possível do modo como estas são percepcionadas 

pelos visitantes. 

 

3.2.4 Qual o período de amostragem? 

Para estudar a mudança devem ser ponderadas algumas questões a respeito deste tópico, sendo 

que esta só pode ser expressa através da comparação entre dois momentos no tempo (Antrop, 

1998). O quando suporta, assim, o porquê e o o quê, levando a questões relacionadas ou com a 

duração do programa (prolonga-se durante um ano ou mais?), com as estações abrangidas (cinge-se 

a uma única estação ou repete-se em mais do que uma?) e, inevitavelmente, com os dias e horas 

(aplicar o sistema em que datas e hora(s) do dia?) (Hall, 2001). 

Para o programa de monitorização têm, deste modo, de ser definidos um alcance e uma frequência 

de acompanhamento da evolução da paisagem. É necessário que primeiro se estabeleça, no caso de 

serem necessários levantamentos, quantas vezes se vão repetir os registos, ou seja a frequência de 

monitorização, e se este tipo de avaliação rápida fornece as informações fundamentais ou se se deve 

recorrer a um outro tipo de método auxiliar que proporcione esclarecimentos mais detalhados 

(―Monitoring Plan Development Process Template,‖ n.d.). Depois deve ser feita uma projecção do 

período de tempo pelo qual a monitorização se vai prolongar: apenas durante um ano, durante 10 

anos ou mesmo ao longo de várias décadas, proporcionando um grande alcance temporal para o 

estudo? 

 

3.2.5 Como monitorizar? 

O como é determinado pelo o quê, o porquê e pelo quando, estabelecendo os protocolos para os 

procedimentos da monitorização, de modo a obter dados qualitativos (estimativas) ou dados 

quantitativos (medições de campo ou no próprio suporte resultante) (Hall, 2001). 

Um aspecto interessante, no que se refere à monitorização, reporta-nos para o facto de, 

inclusivamente, a Convenção Europeia da Paisagem, de uma forma geral, pretender ligar o passado 

às paisagens futuras, não sendo, no entanto, muito específica na forma de como proceder (Antrop, 

2005; Council of Europe, 2000). A componente temporal é assegurada, mas a que escala se deve 

desenvolver o programa? 

É, portanto, essencial definir como e para quê que as informações obtidas vão ser utilizadas 

(―Monitoring Plan Development Process Template,‖ n.d.), atentando em pontos referentes ao modo de 

avaliação da transformação da paisagem do Bem proposto do ponto de vista histórico ou ao tipo de 

ferramentas/métodos a utilizar na documentação da sua evolução (Glidden, 2005). 
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3.3 Programas de monitorização 

Como referido anteriormente, as alterações da paisagem podem ser capturadas através da sua 

monitorização, o que pode ser um processo difícil, principalmente por não existir um sistema infalível. 

Na selecção do método há que atentar que estas estão, de certa forma, também dependentes da 

percepção das pessoas. O que se pode considerar como um progresso ou um retrocesso em termos 

do desenvolvimento de uma paisagem não constitui necessariamente um facto mensurável e a forma 

como é encarado tende a mudar ao longo do tempo, isto porque para as pessoas muitas mudanças 

não são propriamente negativas – ―as pessoas não são contra mudanças na paisagem‖ (Baas et al., 

2011, p. 10) – mas são-no, sim, no que se refere à perda dos seus valores (Baas et al., 2011). 

De acordo com o ―Monitoring Plan Development Process Template‖ (n.d., pp. 2-3), a selecção do tipo 

de monitorização deve, então, ter em conta a quantidade e o tipo de informação necessária; a 

exactidão, quanto mais rigoroso for o método, reflectirá o mais próximo possível as realidades ao 

nível do terreno; a precisão, quanto mais preciso for o método, garante de uma melhor forma que a 

utilização de técnicas exactas de recolha de dados permita a sua correcta replicação; a sensibilidade, 

quanto mais sensível for o método, melhor é para a identificação da resposta a alterações; a 

importunação para quem percorre o parque, dado que alguns métodos são mais invasivos e 

incómodos para os visitantes do que outros; e os recursos necessários, tendo em conta que alguns 

métodos de monitorização exigem mais pessoal, tempo e recursos do que outros (Quadro 1). Para a 

selecção do programa de monitorização há também que ter em consideração o carácter da área de 

estudo, a formação dos observadores e as restrições logísticas (Glidden, 2005). Em suma, o 

programa de monitorização adoptado deve ―abranger os aspectos considerados necessários à 

correcta avaliação dos potenciais impactes, (…) [procurando-se] um ganho, em tempo e custos, para 

todas as partes envolvidas no processo‖ (Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

Decreto-Lei n.º 69/2000. D.R. n.º 102, Série I-A de 2000-05-03). 

 
Quadro 1 – Comparação entre os diferentes métodos de monitorização da paisagem (adaptado de 
Glidden, 2005; Kull, 2005). 

MÉTODO CUSTOS TEMPO VANTAGENS DESVANTAGENS 

FOTOGRAFIA 
CONVENCIONAL < 

Rápido 
Médio 

 Alcance histórico dos dados 

(1890) 

 Informação detalhada 

 Resultados mapeáveis 

 Fácil de aplicar 

 Flexibilidade 

 Fotografias antigas podem não 

ter qualidade 

 Períodos de tempo antigos 
podem não ser uniformes 

 Possíveis problemas ao nível da 
representação da área 

DETECÇÃO 
REMOTA > Longo 

 Cobertura de toda a região 

 Resultados mapeáveis 

 Informação representada a 
escalas muito pequenas 

 Alcance histórico relativo (1940, 
mas sem informações antes de 

1970 no caso das imagens de 
satélite) 

 Imagens antigas podem não ter 

qualidade 

 Problemas de interpretação dos 

dados 
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CLASSES DE 
CONDIÇÃO < Rápido 

 Fácil de aplicar 

 Fornece resumo útil das 
condições 

 Flexibilidade 

 Poucos estudos de base 

 Dependente do observador 

 Possíveis problemas ao nível da 

representação da área 

 Estimativa grosseira do impacto 

global no sítio 

 Só funciona em determinados 

ambientes 

MULTI-
PARÂMETROS < Rápido 

 Fácil de aplicar 

 Determina os locais onde um 
impacto sobre um determinado 

tipo de recurso é grande e num 
outro é baixo 

 Flexibilidade 

 Poucos estudos de base 

 Dependente do observador 

 Possíveis problemas ao nível da 

representação da área 

 Estimativa grosseira do impacto 

global no sítio 

 

3.3.1 Abordagem fotográfica 

Monitorizar refere-se, habitualmente, ao acto de observar ou verificar, denotando o propósito de 

assinalar e acompanhar determinadas alterações que possam eventualmente ocorrer (McDougald et 

al., 2003). ―Existem muitas maneiras de monitorizar a transformação da paisagem, mas nenhuma é 

mais simples do que a monitorização através da fotografia e registo das observações‖ (McDougald et 

al., 2003, p. 1), permitindo documentar a gestão em curso, bem como as perturbações que afectam 

as condições de paisagem. 

A monitorização por fotografia é uma ferramenta valiosa. Recorrendo a fotografias antigas, que 

ilustram as condições de uma paisagem há uns anos atrás, é possível comparar a situação 

antecedente com a actualidade (McDougald et al., 2003). ―Novas fotografias das cenas nas imagens 

antigas fornecem uma boa maneira de começar com o programa de monitorização‖ (McDougald et 

al., 2003, p. 1). Caso se verifique a necessidade de produzir uma base mais completa referente a 

uma dada paisagem, ―agora é um bom momento para começar a desenvolver um registo fotográfico‖ 

(McDougald et al., 2003, p. 1), reunindo uma grande quantidade de informação ao longo dos anos, 

resultante da sucessiva comparação de fotografias análogas. ―O facto de que as fotografias também 

fornecem o controlo experimental necessário sobre os contextos e procedimentos de apresentação 

suporta [de igual forma] o seu uso‖ (Sevenant e Antrop, 2011, p. 364). 

(...) a monitorização por fotografia pode suplantar outras formas de monitorização porque é simples, 
barata e rápida, e pode retratar as mudanças da paisagem a grande escala a públicos de diferentes 

origens. 

McDougald, N., Frost, B., Dudley, D., 2003. p. 1 

A técnica inerente à fotografia terrestre oblíqua implica, deste modo, tirar uma série de fotografias 

replicáveis de orientações estabelecidas (Puschmann e Dramstad, 2003). 

 

3.3.2 Interpretação de ortofotos/imagens de satélite (detecção remota) 

Neste tipo de técnicas, o equipamento de captura de imagem é mantido a uma distância estabelecida 

da superfície terrestre (numa posição bastante elevada), proporcionando representações da 

cobertura do solo a partir de uma perspectiva aérea. As imagens resultantes, derivadas 

nomeadamente da interacção da radiação electromagnética com a superfície, sofrem uma correcção 
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da perspectiva para corresponderem a uma distância vertical infinita (Direcção-Geral do Território, 

n.d.; Glidden, 2005). Visto que este equipamento (sensores) se encontra, por norma, instalado em 

aeronaves ou satélites, dependendo do caso (ao contrário da abordagem anteriormente descrita, 

assente numa perspectiva terrestre), as escalas proporcionadas são, portanto, muito pequenas 

(Direcção-Geral do Território, n.d.). 

Segundo Slater e Brown (2000, p. 2756), a utilização de imagens de satélite prevalece, contudo, 

sobre o uso de outro tipo de imagens aéreas. Isto por facultar uma ainda maior área de cobertura 

sem evidência de junturas e, tendo em conta que os dados são já também digitais, poderem ser 

facilmente integrados em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

 

3.3.3 Abordagem por classes de condição 

Segundo este sistema, a avaliação da paisagem deve ser feita com base em classes de condição 

descritivas pré-determinadas (5 estados virtuais de referência), associando-se a situação observada 

no local à classe que mais se assemelha/corresponde. Estas categorias aplicam-se principalmente 

para a análise da extensão dos danos na vegetação, em situações de exposição do solo mineral ou 

das raízes das árvores e no que se refere a casos de erosão, constituindo, assim, os seus 

parâmetros de referência (Glidden, 2005). 

Trata-se de um método muito dúbio, dependendo bastante do próprio observador e funcionando 

apenas, como referido, em relação a determinados atributos e em determinados ambientes. Pode, 

por exemplo, surtir o inconveniente de exagerar o nível de impacto, considerando que condições 

naturalmente existentes constituem, contrariamente, problemas incutidos pelo ser humano (Glidden, 

2005). 

 

3.3.4 Sistema multi-parâmetros 

Por fim, o método por múltiplos parâmetros assenta em medições individuais de indicadores de 

impacto local específicos. Este inclui normalmente 6 a 12 variáveis para caracterização da situação 

da paisagem, sendo que cada uma é descrita com 2 a 5 categorias para uma classificação 

quantitativa. Cada indicador é, então, multiplicado por um peso baseado na opinião do observador 

acerca da sua importância relativa e capacidade de recuperação (Glidden, 2005). 
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4 MÉTODO „REPEAT PHOTOGRAPHY‟ 

 

4.1 Enquadramento: outras aplicações, como lição 

A fotografia de paisagem é um tipo de fotografia que está incluído no RP. A sua origem é atribuída ao 

Professor S. Finsterwalder, o qual fotografou e mapeou as alterações glaciais ocorridas numa parte 

dos Alpes a partir de 1888, sendo o seu trabalho referência para estudos posteriores de outras 

paisagens. Estudos como os que foram levados a cabo nos E.U.A. após a Guerra Civil, nos quais foi 

feita a proposta a diversos fotógrafos de participar na exploração do oeste dos Estados Unidos, tendo 

resultado um sem número de fotografias históricas, repetidas mais tarde  cerca de 100 anos ou mais 

depois  o que garantiu um grande espólio de imagens muito propício, e útil, a este tipo de método de 

monitorização. Progulske e Sowel são exemplo disso mesmo, tendo refotografado uma área de 

exploração de 1874 nas Black Hills 100 anos depois para mostrar as transformações ocorridas. Pode, 

ainda, referir-se o US Forest Service, responsável por levar a cabo inúmeros estudos em áreas 

florestais, nomeadamente com J. M. Skovlin e J. Ward em Interpreting Long-Term Trends in Blue 

Mountain Ecosystems from Repeat Photography (1995) (Kull, 2005), e que mais tarde, juntamente 

com G. S. Strickler, entre outros, repetiram fotografias de 1914 para demonstrar as mudanças 

ocorridas ao longo de cerca de 70 a 90 anos (Hall, 2001), em Interpreting Landscape Change in High 

Mountains of Northeastern Oregon from Long-Term Repeat Photography (2001), acompanhando a 

evolução dos ecossistemas de montanha no Oregon (Kull, 2005). 

Os projectos pioneiros de monitorização através do RP parecem também ser atribuídos a J. R. 

Hastings e R. M. Turner em The Changing Mile: An Ecological Study of Vegetation Change with Time 

in the Lower Mile of an Arid and Semiarid Region (1965) e, mais tarde, em conjunto com outros 

autores, em The Changing Mile Revisited: An Ecological Study of Vegetation Change with Time in the 

Lower Mile of an Arid and Semiarid Region (2003), programas estes que tinham o objectivo de 

estudar as transformações na vegetação do deserto do sul do Arizona e em Sonora, no México, 

recorrendo a fotografias históricas do final dos anos 1800 e início de 1900, repetindo as fotografias 

recolhidas cerca de 60 anos mais tarde, em 1960, e novamente nos anos 90, possibilitando um 

intervalo temporal bastante significativo para a expressão das mudanças ocorridas. As investigações 

de Frederick C. Hall não podem, evidentemente, ser esquecidas, descrevendo exaustivamente todo o 

processo e componentes do RP tanto em Ground-Based Photographic Monitoring (2001), como em 

Photo Point Monitoring Handbook (2002) (Kull, 2005). 

Nos Estados Unidos, este tipo de estudos com o RP como base de monitorização tem tido particular 

interesse nos parques nacionais, resultando num grande espólio de imagens e numa representação 

sólida destes locais através de fotografias ao longo dos anos. Várias AP são motivo de 

documentação, como o Grand Canyon, em The Canyon Revisited: A Rephotography of the Grand 

Canyon 1923/1991 (Baars et al., 1994) ou em Grand Canyon, a Century of Change: Rephotography 

of the 1889–1890 Stanton Expedition (Webb, 1996); Yosemite, em Time and the Tuolumne 

Landscape (Vale e Vale, 1994), em Fire in Sierra Nevada Forests: A Photographic Interpretation of 

Ecological Change since 1849 (Gruell, 2001) ou em Forgotten Fires: Native Americans and the 
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Transient Wilderness (Stewart et al., 2002); Rocky Mountain National Park, em The Colorado Front 

Range: A Century of Ecological Change (Veblen e Lorenz, 1991); e Glacier National Park, em 

Environmental change in Glacier National Park, Montana: An assessment through repeat photography 

from fire lookouts (Butler e DeChano, 2001) (Kull, 2005). 

T. R. Vale e G. R. Vale retratam, ainda, em 1983, a paisagem ao longo da célebre US Highway 40, 

coast-to-coast, repetindo as fotografias de um livro de 1950 e mostrando a mutação da paisagem ao 

longo de uma linha contínua que liga extremos tão distintos: US 40 Today: Thirty Years of Landscape 

Change in America (Kull, 2005). Apesar de ser completamente antagónico do caso, neste trabalho, 

em estudo, este exemplo de fotografar ao longo de uma linha pode ser interessante aplicado à 

Arrábida, demonstrando a sucessão na paisagem do mar para o interior (da serra ao mar), por 

exemplo. 

Já no caso da Europa, um exemplo de estudo a atentar reporta-nos, então, aos cenários belgas, 

baseando-se exactamente no RP. A grande vantagem de Recollecting Landscapes. Herfotografie, 

geheugen en transformatie 1904-1980-2004 (ou Recollecting Landscapes. Re-photographingy, 

memory and transformation 1904-1980-2004) assenta no facto de tomar como ponto de partida um 

conjunto de fotografias bastante sólido, uma colecção de Jean Massart, botânico e professor da 

Universidade de Bruxelas (Ghent University Library and Lab S (Department of Architecture and Urban 

Development), n.d.) que procurou, por volta de 1900, retratar a paisagem flamenga, atentando 

principalmente em questões focadas na vegetação em si, estando primariamente interessado nos 

aspectos botânicos da paisagem, mas exibindo, de igual forma, um forte interesse em paisagens 

culturais e no impacto humano na paisagem. Cada local captado pelas fotografias de Massart foi 

revisitado e novamente capturado em fotografias, idênticas às históricas, de dois períodos mais 

recentes. O primeiro protagonizado pelo fotógrafo Georges Charlier e pelo botânico Leo Vanhecke, 

em 1980, e o segundo por Jan Kempenaers, em 2004 (Baas et al., 2011). 

Pretende-se que o projecto Recollecting Landscapes se constitua ―como um instrumento de 

interpretação e como uma ferramenta didáctica‖ (Notteboom, 2011, p. 47). Este estudo foi o motor 

para o desenvolvimento de todo um conjunto de materiais, nomeadamente ferramentas aplicadas às 

mais recentes tecnologias, permitindo ―a recontextualização das imagens com uma facilidade sem 

precedentes‖ (Notteboom, 2011, p. 48) e o registo dos respectivos metadados de forma inequívoca. 

―Desde o início que Massart concebeu o seu arquivo de imagens como uma ferramenta para a 

comunicação do conhecimento‖ (Notteboom, 2011, p. 49). 

Contudo, a falha no projecto fotográfico de Massart está no facto de, até certo ponto, ser ainda 

tendencioso na escolha dos photo points. Retratou paisagens em que ―a vida camponesa se 

encontrava em estreita correspondência com as características geográficas da paisagem, uma 

imagem de uma realidade que, no início do século XX, já tinha, em grande parte, desaparecido‖ 

(Notteboom, 2011, p. 49). 

O primeiro conjunto de fotografias utilizado pelo projecto Recollecting Landscapes, tirado por Jean 

Massart, tinha como finalidade principal integrar uma série de álbuns fotográficos intitulados Les 

aspects de la végétation en Belgique. A pedido do Jardim Botânico Nacional e do Ministério da 
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Figura 8 – Exemplos do projecto Recollecting Landscapes: a evolução da paisagem em alguns pontos da 
Flandres é evidenciada pela sobreposição de imagens homólogas correspondentes a épocas distintas 
(Ghent University Library and Lab S (Department of Architecture and Urban Development), n.d.). 

Agricultura a pesquisa científica de Massart foi, assim, disponibilizada para o público em geral, para 

além da universidade que integrava, sob a forma destes álbuns. Apenas foi possível captar a parte 

flamenga do país, dada a eclosão da Primeira Guerra Mundial (Ghent University Library and Lab S 

(Department of Architecture and Urban Development), n.d.; Notteboom, 2011). 

Como referido, Georges Charlier continuou o estudo do ponto de vista da botânica, repetindo as 

fotografias de sessenta dos locais originalmente captados, novamente delegado pelo Jardim Botânico 

Nacional. O produto final foi um livro com o título Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu. Van 

groene armoede tot grijze overvloed, traduzindo-se por Paisagens na Flandres antes e agora. Da 

pobreza verde à abundância cinzenta (Ghent University Library and Lab S (Department of 

Architecture and Urban Development), n.d.; Notteboom, 2011). 

Na terceira fase deste projecto, da qual Jan Kempenaers ficou encarregue, a transformação da 

paisagem foi, já, o tema principal. Nesta etapa, o trabalho foi incumbido pelo Instituto de Arquitectura 

Flamengo (Ghent University Library and Lab S (Department of Architecture and Urban Development), 

n.d.; Notteboom, 2011). Surge, aqui, Recollecting Landscapes – ―este contexto ampliou o alcance do 

interesse: para além da botânica e da agricultura, outros aspectos das paisagens foram estudados‖ 

(Notteboom, 2011, p. 48). A relativa libertação da fotografia documental da ―tradição de 

argumentação e narração científica‖ (Notteboom, 2011, p. 53), reflecte-se, como denota o trabalho de 

Kempenaers, ―no uso de cores (…) [e] com o abaixamento do horizonte, em muitas imagens, ele 

chama a atenção para a composição da paisagem como um todo, ao invés de para as espécies de 

plantas (em desaparecimento) em primeiro plano‖ (Notteboom, 2011, p. 53). 

Criou-se, assim, ―uma série de fotografias significativa, objectiva e única que revelam a transformação 

da paisagem e a urbanização na Flandres ao longo do século passado‖ (Ghent University Library and 

Lab S (Department of Architecture and Urban Development), n.d.) (Figura 8), à qual se pretende dar 

continuação para ―compreensão das transformações cénicas das paisagens causadas por factores 

como a expansão residencial, as mudanças na agricultura e natureza (aumento da escala, mudança 

da vegetação, aumento da demanda de lazer, etc.), as redes infra-estruturais (estradas, antenas de 
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telecomunicações, aerogeradores, etc.)‖ (Ghent University Library and Lab S (Department of 

Architecture and Urban Development), n.d.). 

Mark Klett é outro exemplo de um fotógrafo que emprega o conceito de RP. Focando-se 

maioritariamente na paisagem ocidental dos E.U.A., este fotógrafo americano, aliando o método 

baseado na repetição de imagens à própria forma de arte que é a fotografia, centra-se na noção de 

tempo e na interacção do ser humano, e a impressão da sua marca, com a sua envolvência. O 

resultado é um conjunto de imagens bastante apelativas, muitas vezes sobrepondo o antes e o agora 

– a ‗reconstrução da vista‘ – evidenciando a questão da transformação da paisagem, mas deixando 

transparecer a intenção artística (―Mark Klett,‖ n.d.) (Figura 9). ―Klett apercebeu-se que o potencial da 

refotografia é maior do que simplesmente controlar a mudança; pode tocar a experiência do tempo 

em si‖ (―The Rephotography of Mark Klett: Views Across Time,‖ 2011). 

Klett defende a utilização da fotografia digital, apesar de nos seus primeiros trabalhos procurar a 

tecnologia o mais próxima possível da usada nas imagens originais (―The Rephotography of Mark 

Klett: Views Across Time,‖ 2011), argumentando que este ―processo aumentou a nossa capacidade 

de visualizar as relações espácio-temporais‖ (―The Rephotography of Mark Klett: Views Across Time,‖ 

2011). O RP é o método de eleição, tendo em conta que, e referindo-se a um dos seus locais de 

observação, ―num lugar como o Grand Canyon pequenas mudanças físicas acontecem no espaço de 

100 anos. Isto é quase um piscar de olhos no tempo geológico. Comparando fotografias históricas do 

desfiladeiro com as vistas actuais, procuram-se sempre pequenas alterações que são pouco visíveis‖ 

(―The Rephotography of Mark Klett: Views Across Time,‖ 2011). E ainda mais dificilmente captadas 

sob a forma de imagens aéreas. 

 

 

 

 

 

 

Na Noruega, o projecto Skog + Landskap, levado a cabo pelo The Norwegian Forest and Landscape 

Institute, resultou também, em conjunto com o Norsk Folkemuseum, numa aplicação bastante 

elucidativa. TilbakeBlikk, ou retrospecção em norueguês, ilustra de uma forma muito eficaz as 

alterações ocorridas na paisagem deste país. As fotografias originais foram da autoria de Axel 

Theodor Lindahl e Anders Beer Wilse e repetidas por Oskar Puschmann na actualidade (Baas et al., 

2011; Norsk institutt for skog og landskap, n.d.). 

Em França, La Mission photographique de la DATAR (Délégation à l‘aménagement du territoire et à 

l‘action régionale) decorre de uma iniciativa do próprio governo deste país, liderada por Bernard 

Latarjet e François Hers (―La Mission photographique de la DATAR de 1983 à 1989,‖ n.d.). Aqui, o 

principal objectivo passava não tanto por fazer a comparação com imagens mais antigas, mas sim 

Figura 9 – A „reconstrução da vista‟: alguns trabalhos de Mark Klett que aliam o objectivo de representar a 
transformação da paisagem à própria intenção artística (“The collaborative works of Mark Klett and Byron 
Wolfe,” n.d.). 
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Figura 10 – Comparação entre pinturas antigas e as fotografias actuais das vistas correspondentes de 
quatro regiões distintas que integram a base Verdwenen Nederland (“Verdwenen Nederland,” n.d.). 

por criar um fundo de imagens que representasse a paisagem francesa na década de 1980 

(composto por cerca de 200.000 fotografias). De forma análoga, existe outro projecto de 

acompanhamento das alterações de toda a multiplicidade de paisagens em França, L’Observatoire 

photographique du paysage (Baas et al., 2011). Tanto no caso de La Mission photographique de la 

DATAR (o primeiro projecto deste tipo, que data de 1984) como do L’Observatoire photographique du 

paysage (lançado no início dos anos 1990), ambos criados por iniciativa dos órgãos governamentais 

responsáveis pelo planeamento, foi incutido aos fotógrafos envolvidos que criassem uma nova 

representação das várias paisagens. O principal objectivo: captar a paisagem francesa e destacar a 

sua reinvenção ―através da procura por novas perspectivas‖ (Bertho et al., 2009, p. 109). Como 

ferramenta do Ministério do Meio Ambiente, com as vistas terrestres captadas pelo L’Observatoire 

photographique du paysage pretendia-se ―ajudar a orientar as decisões das autoridades públicas, a 

fim de mitigar a degradação das paisagens francesas‖ (Bertho et al., 2009, p. 111). Procurou-se, 

ainda, ―capturar a dimensão cultural do território, envolvendo fotógrafos artistas reconhecidos no 

campo da paisagem. As suas fotografias, porque consideram a paisagem de um ponto de vista 

independente de seu "interesse político, económico ou técnico" devem, assim, permitir revelar a sua 

dimensão simbólica e estética‖ (Bertho et al., 2009, p. 111). 

Na Holanda temos o exemplo de Verdwenen Nederland, que estabelece uma base bastante sólida, 

constituída por uma selecção de 61 fotografias de pontos geograficamente posicionados por todo o 

território e de diferentes períodos de tempo, para a continuação do acompanhamento da evolução 

das paisagens históricas deste país no futuro (―Verdwenen Nederland,‖ n.d.) (Figura 10). 

Este estudo evoca, de certa forma pelo modo de representação da cena, as ilustrações de Humphry 

Repton, um dos grandes arquitectos paisagistas do século XVIII, como meio de registar alterações, e 

que, neste caso, mostram como uma paisagem pode ser alterada no futuro. Os seus projectos, para 

além de reunirem vários mapas, planos e esboços das alterações recomendadas, integrando o 

chamado ‗Red Book‘ do local (para cada sítio em que Repton trabalhou, resultou um livro destes, o 

qual era produzido com o propósito de ser entregue aos clientes), eram acompanhados de ilustrações 

bastante peculiares com a finalidade de explicar as modificações propostas (Figura 11). Estes 

desenhos de Repton representam de uma forma engenhosa o ‗antes‘ e o ‗depois‘ da paisagem para a 

qual projectava e, para que tal transição fosse inteligível, visto que ―um mero mapa ou plano era 
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insuficiente; não poderia transmitir uma ideia das paisagens tal como a planta de uma casa não o faz 

para a sua elevação‖ (Repton et al., 1907, p. xxi), sobrepunha duas imagens análogas, 

correspondendo a superior à cena como existia (que através de uma aba sensivelmente a meio da 

ilustração podia ser removida) e a que se encontrava por baixo à proposta deste arquitecto paisagista 

(―A Biography of Humphry Repton,‖ n.d., ―Humphry Repton (British landscape designer),‖ n.d., 

―Pruned: Landscape Hints,‖ n.d.; Laurent, n.d.; Repton et al., 1907). 

Contudo este trabalho holandês baseia-se em representações que se considera que não sejam as 

mais fidedignas à paisagem da época. Trata-se de uma paisagem idealizada, da qual se eliminam 

elementos considerados ‗feios‘, como por exemplo as máquinas agrícolas, o que acaba por chocar 

com a representação contemporânea, mais factual. A cuidadosa supressão nas imagens originais de 

elementos constituintes da história holandesa pesa pela negativa neste projecto – ―o desenvolvimento 

autónomo da paisagem não está reflectido nestas colecções de fotos‖ (Baas et al., 2011, p. 13). 

Todavia este projecto não tem o mesmo carácter de um programa a nível nacional como sucede 

noutros países (Bélgica, Noruega e França), em que este tipo de estudos constitui um verdadeiro 

modo de monitorização da paisagem, com um cunho científico (Baas et al., 2011). 

Ainda assim, na Holanda, desenvolve-se o projecto Focus op Landschap, levado a cabo pelo 

Landschapsbeeher Nederland, com base na colecção de fotografias colocada à sua disposição pelo 

arquitecto paisagista Hubert de Boer – um banco de dados da paisagem holandesa – que remonta ao 

início dos anos 1970, altura pela qual a fotografou (Baas et al., 2011). Um ponto-chave deste projecto 

passa pelo desenvolvimento de uma aplicação para iPhone, com o Flickr como plataforma para as 

imagens captadas. Com esta aplicação, ao percorrer-se um determinado local batido por de Boer, 

pode surgir uma das suas imagens no ecrã, indicando a proximidade ao photo point e solicitando a 

sua localização exacta, através das coordenadas GPS disponibilizadas, para fazer uma nova 

fotografia e o seu respectivo upload. Contribui-se, desta forma, para a construção de uma base de 

dados com as fotografias do passado e do presente (―Focus on Landscape,‖ n.d.). 

Por outro lado, o artista plástico e fotógrafo holandês Piet Hein Stulemeijer mostrou, de uma forma 

muito eficaz, as (evidentes) alterações ocorridas num ponto de Kesteren, uma das zonas mais 

Figura 11 – Ilustrações de Humphry Repton: as imagens da primeira fila correspondem à cena antes da 
intervenção (com a aba) e as imagens em baixo ilustram a paisagem já com a proposta de projecto (sem 

a aba) (Repton e tal., 1907). 
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antigas de Haagse Beemden, uma área rural na cidade de Breda, nos Países Baixos, desde 1977 até 

2008 (trabalho que prolongaria até 2017). Com Transformatie in beeld/Transformação em fotos, 

pretende mostrar as modificações desta paisagem a partir de 1977, tirando fotografias quatro vezes 

por ano, na mesma altura e na mesma posição, em doze locais diferentes da Holanda, sendo 

Kesteren um exemplo, assistindo-se à transformação de uma paisagem rural, muito ligada à terra, 

num bairro mais recentemente (Stulemeijer, 2009) (Figura 12). 

No caso da Escócia, Scotland’s Landscape, à base de fotografias disponibilizada online podem, 

também, ser acrescentadas as imagens captadas pelos visitantes, aos quais são transmitidas as 

regras de captura da cena correcta, de forma a enriquecer ainda mais o espólio fotográfico da 

paisagem deste local ao longo dos anos. Uma série de panoramas em pontos icónicos desta 

paisagem também são disponibilizados, permitindo uma visualização a 360º muito apelativa (―BBC - 

Scotland‘s Landscape,‖ n.d.). 

Em Inglaterra, um estudo começado em 1971 com o objectivo de obter informações sobre ―os efeitos 

visuais das mudanças nos métodos e políticas agrícolas‖ (Westmacott et al., 2006, p. 2), visto que a 

maior eficiência de trabalho, a mecanização, bem como a especialização surtiram grandes alterações 

nas paisagens agrícolas de várias regiões, prolongou-se por mais de 30 anos (Westmacott et al., 

2006). ―Como é que o melhoramento agrícola pode ser efectuado de forma eficiente, mas de tal modo 

que se criem novas paisagens não menos interessantes do que as que foram destruídas no 

processo?‖ (Westmacott et al., 2006, p. 4). 

Os primeiros trabalhos de campo, com recolha de fotografias das sete áreas de estudo  

―amplamente representativas das diferentes regiões fisiográficas e sistemas agrícolas em toda a 

planície de Inglaterra e País de Gales‖ (Westmacott et al., 2006, p. 4)  ocorreram só em 1972 e 

repetiram-se em intervalos de aproximadamente 11 anos, ou seja, em 1983 (Agricultural Landscapes: 

A Second Look), depois em 1994 (Agricultural Landscapes: A Third Look) e novamente em 2006, 

dando origem ao trabalho intitulado New Agricultural Landscapes (Westmacott et al., 2006). 

Figura 12 – Transformatie in beeld: trabalho de Piet Hein Stulemeijer a respeito das alterações na 

paisagem de Kesteren (Stulemeijer, 2009). 
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Muitos outros exemplos podem ser somados aos anteriores mas este tipo de iniciativa, bastante 

difundida nos E.U.A., principalmente em áreas florestais, em PN ou outras AP, que hoje permite 

facilmente a obtenção de material fotográfico de há muitos anos atrás para comparação com a 

situação actual (Hall, 2001), não proliferou em Portugal e conseguir este tipo de material é muito 

complicado. 

Tendo isto em conta, na Arrábida nunca se levou a cabo uma monitorização da mudança da 

paisagem – houve apenas uma aproximação ao método tratado, mas num contexto completamente 

diferente, de avaliação das qualidades cénicas da paisagem, em que, através da utilização de 

fotografias que retratavam a evolução pós-fogo numa encosta adjacente ao Convento da Arrábida 

(tiradas por uma mesma pessoa nos diferentes estádios de restabelecimento do coberto vegetal) 

(Nascimento, 1998), se procurava ―estudar qual o impacto das diferentes fases de recuperação da 

vegetação [entre 1991 e 1996, desde o estado de carbonização até à situação normalizada] nas 

apreciações do local pelo público, quais as variações entre essas apreciações, e (…) as razões que 

as determinam‖ (Nascimento, 1998, p. 76) – procurando-se agora implementar a repetição, de uma 

forma sistemática, de fotografias de todo o parque. A localização geográfica das fotografias anteriores 

presta-se a um projecto de RP, permitindo confrontar o público em geral com as transformações da 

paisagem ocorridas nesta AP, concorrendo, assim, para fins educacionais, para mudar a forma como 

as pessoas olham para a paisagem. Tornar visíveis as mudanças que, de outra forma, poderiam 

passar despercebidas (Baas et al., 2011) permite que se pense sobre ―o que mudou e a amplitude da 

alteração e se estas transformações contribuíram ou não para a beleza e para a identidade da 

paisagem‖ (―Focus on Landscape,‖ n.d.). 

  

4.2 O porquê da monitorização da paisagem na perspectiva do visitante? 

Para tomar posse dos territórios o homem desenha mapas, planos, favorecendo uma visão aérea que 
lhe permite dominar os elementos. Mas para entender o território, compreendê-lo em toda a sua 

complexidade, a sua observação deve ser feita ao nível do homem. 

Bertho et al., 2009. p. 109 

A paisagem é considerada um recurso visual: muito mais do que a enumeração dos seus 

componentes, a sua relação com a própria experiência por parte do ser humano (denotando esta 

inclusão da experimentação por parte do homem no conceito de paisagem a sua complexidade). A 

esta relação directa entre homem e paisagem – o homem como parte da paisagem – associa-se, 

evidentemente, o conceito de percepção, permitindo discernir quais as preferências do ser humano e, 

consequentemente, indicando onde incidir prioritariamente em termos da sua gestão (Kaplan, 1985), 

tendo-se inclusivamente demonstrando que ―a utilização de reacções de preferência a material 

fotográfico é um processo altamente eficaz para derivar categorias perceptuais‖ (Kaplan, 1985, p. 

161). 

Um estudo à escala humana permite, então, a experimentação de uma paisagem tangível, um meio 

de compreensão da mesma e da própria interface homem-paisagem (Nassauer, 1995), sendo que as 

pessoas interpretam possíveis fotografias da paisagem automaticamente ao nível das três dimensões 

(Kaplan, 1985; Kaplan et al., 1988). 
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Esta concepção pode basear-se na noção de holismo (Antrop, 2000; Naveh, 2000), como já referido, 

o qual conecta a ecologia da paisagem com a sua percepção, explicando ―a interacção entre 

estrutura e funcionamento e a importância da escala‖ (Antrop, 2000, p. 17). 

O estudo da paisagem deve, assim, assentar em três conceitos base, o de percepção ambiental, 

tendo em conta que a paisagem reporta à nossa apreensão do ambiente envolvente, de génese da 

paisagem e de ecologia da paisagem (Antrop, 2000). O vínculo entre paisagem e a percepção que 

temos dela denota o nível de detalhe que a escala utilizada para o seu estudo precisa. Temos de 

estar envoltos na paisagem para a estudarmos com pormenor, para a apreendermos 

verdadeiramente e não nos distanciarmos com avaliações a partir de vistas aéreas (Antrop, 2000). A 

génese da paisagem é essencial para a sua compreensão e a história da sua evolução fulcral para 

perceber as alterações na sua ecologia, visto que cada região geográfica se constitui como uma 

―combinação única de factores naturais e culturais‖ (Antrop, 2000, p. 18). 

As fotografias terrestres ilustram o facto de que existem elementos paisagísticos com importância 
vistos desta perspectiva que parecem bem menos significativos quando a paisagem é estudada a 

partir de cima. 

Puschmann, O., Dramstad, W.E., 2003. p. 9 

As alterações mais expressivas que ocorrem numa paisagem ocorrem ―apenas durante um número 

bastante limitado de curtos períodos de tempo, que são separados por períodos mais longos de 

repouso ou de estabilização‖ (Antrop, 2000, p. 20). Apesar deste tipo de acontecimentos ser muito 

mais significativo, outro tipo de modificações a uma escala mais aproximada não deixam de ocorrer 

numa paisagem e estão constantemente a moldá-la, o que a fotografia aérea só consegue captar 

passado um período de tempo bastante mais alargado quando em comparação com a fotografia 

terrestre. A paisagem vai-se adaptando gradualmente às mudanças, incorporando-as e conciliando-

as com os elementos já implementados (Antrop, 2000). 

Alterar um único elemento da paisagem implica que o todo sofra algum tipo de modificação, apesar 

de poder não interferir com a sua identidade (Antrop, 2000; Naveh, 2000), isto porque ―cada elemento 

só tem o seu significado, importância ou valor de acordo com o contexto ou os elementos 

envolventes‖ (Antrop, 2000, p. 18). As paisagens desenvolvem-se continuamente e apenas tendo em 

conta a escala utilizada para o seu estudo se conseguem o tamanho e o detalhe necessários no que 

diz respeito à representação dos seus componentes. Por esta razão, entre outras, a fotografia ao 

nível terrestre pode constituir-se como ―um modelo espacial abrangente e um poderoso meio de 

comunicação‖ (Antrop, 2000, p. 18). 

Há, ainda, que ter em conta que a fotografia aérea só começou a ser difundida por volta de 1930, 

altura a partir da qual começaram a ser realizados os primeiros voos com o intuito de fazer fotografias 

a partir de avião, apesar de todas as anteriores práticas, por exemplo, ainda em balão e mesmo, 

também, de avião, sendo que ainda mais tardiamente começou a ser aplicada a detecção remota, 

com o lançamento do Landsat 1 apenas em 1972. Ao passo que a fotografia comum se propagou 

logo a partir de meados de 1800, o que possibilita a existência de um arquivo muito mais completo e 

propício à utilização para monitorização de várias paisagens recorrendo ao RP, permitindo um 
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alcance histórico muito mais profundo (Kull, 2005). O RP torna-se mais útil por implicar fotografias 

terrestres, a partir de baixo, resultando em imagens com uma perspectiva oblíqua e uma escala mais 

aproximada da paisagem, o que permite o seu fácil reconhecimento e compreensão pela maioria das 

pessoas, normalmente não familiarizadas com a interpretação de ortofotomapas (Kull, 2005), 

permitindo, ainda, ―a análise de detalhes, como a composição de espécies, e evitando as 

generalizações inerentes aos pixéis da detecção remota‖ (Kull, 2005, p. 254). 

Desta forma, diferentes escalas de representação da paisagem vão, consequentemente, apresentar 

informações distintas e de qualidade discrepante (Quadro 2) e, se por um lado a representação sob a 

forma de imagens aéreas abrange vastas áreas, cenas aproximadas proporcionam toda uma 

resolução bastante mais útil neste caso (Antrop, 2000): 

 
Quadro 2 – Escalas proporcionadas pelo RP e através da aplicação da detecção remota e respectivas 
consequências para a qualidade da informação obtida (adaptado de Antrop, 2000). 

MÉTODO 
ESCALA DE 

REPRESENTAÇÃO 
NÍVEL 

RESOLUÇÃO/ 
DETALHE 

PRECISÃO COMPLETUDE ACTUALIZAÇÃO 

REPEAT 
PHOTOGRAPHY 

Grande 
Pequeno, 
local > Muito alta 

Vários 
componentes 

Muito recente 

DETECÇÃO 

REMOTA 
Pequena 

Grande, 
regional < 

Apenas em 
determinados 

assuntos 

Máximo de 
componentes 

possível 

Últimos dados 

disponíveis 

 

Isto demonstra a importância da aplicação de um método a uma escala mais aproximada, como o 

RP, ao nível dos visitantes, possibilitando uma melhor legibilidade da paisagem. A sua representação 

apresenta, desta forma, uma maior nitidez  ―(…) a paisagem e os solos são fontes importantes e 

únicas de conhecimento essencial‖ (Antrop, 2005, p. 25). 

Se por um lado é evidente que a percepção humana da paisagem é diferente de um tipo de registo 

automático como a fotografia, esta é decididamente mais divergente de uma vista aérea. Tendo em 

conta que a percepção é uma noção ligada à natureza humana, todo o processo de avaliação da 

paisagem tem, indiscutivelmente, de estar ao seu nível (Antrop, 2000). A fotografia terrestre, apesar 

de ser considerada como decorrente de um procedimento automático, implica o envolvimento na 

paisagem por parte do homem e a sua própria percepção do meio em que se encontra, 

proporcionando uma representação bastante mais fidedigna da região. 

Resumindo, este método torna-se o mais apropriado, visto que ―a maioria das técnicas usuais não 

são adequados para uma análise espacial ampla e para uma escala temporal extensa‖ (Frankl et al., 

2011, p. 238), sendo esta a razão para a habitual utilização de técnicas baseadas na fotografia aérea, 

as quais, sem qualquer tipo de dúvida, têm a capacidade de assegurar uma cobertura espacial 

elevada. Estes levantamentos resultam na produção de ―fotografias aéreas com escalas [médias] que 

variam geralmente entre 1:30.000 e 1:50.000 que são muito pequenas‖ (Frankl et al., 2011, p. 239), 

isto em estudos que procuram focar aspectos mais aproximados da paisagem, relacionados, por 

exemplo, com a dinâmica do coberto vegetal, morfologia do terreno/acidentes geográficos e na 

delimitação precisa dos trilhos percorridos pelos visitantes e respectivas condições – Frankl et al. 
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(2011, p. 239), considera que a utilidade da fotografia aérea é limitada. ―Pelo contrário, as fotografias 

históricas terrestres repetidas oferecem uma valiosa ferramenta para a análise de mudanças a longo 

prazo nos recursos ambientais‖ (Frankl et al., 2011, p. 239). 

É fundamental ―fornecer a resolução espacial e temporal necessárias para identificar e contabilizar as 

grandes variações em termos de frequência e magnitude da transformação da paisagem‖ (Nüsser, 

2001, p. 242), sendo estas facilmente retratadas com o recurso ao RP. 

 

4.3 Identificação dos parâmetros de monitorização 

Existem vários tipos de fotografias que podem ser feitos para documentar as condições da paisagem: 

fotografias da paisagem em geral; fotografias de parcelas da paisagem ou em grande plano; 

fotografias que focam habitats em especial; fotografias de determinados eventos de uma relevância 

acrescida; ou fotografias das práticas de gestão adoptadas (McDougald et al., 2003). Neste estudo, a 

fotografia de paisagem vai ser o motivo em foco. Estas devem ―dar uma visão representativa da área 

e apresentar um marco distintivo no plano de fundo (…) para ajudar a tirar as fotografias de 

acompanhamento no futuro‖ (McDougald et al., 2003, p. 2). Enquanto que, em muitos casos, se 

atenta essencialmente em aspectos particulares da paisagem, é necessário encará-la como uma 

unidade e monitorizar a paisagem em si, como ―um conjunto de elementos de diferentes naturezas, 

idades e origem [que] estão agrupados e formam um todo‖ (Antrop, 2005, p. 29) em primeiro lugar. 

A partir das fotografias terrestres oblíquas é possível retirar, para cada uma das zonas da paisagem 

centrais, os principais indicadores visuais a integrarem a avaliação da situação de ameaça, as 

alterações ecológicas, de acordo com as metas de conservação dos ecossistemas (Lassoie et al., 

2006). Verifica-se, assim, que existe um conjunto de elementos que  determina a percepção da 

paisagem, e, por conseguinte, a sua avaliação, sendo estes ―a [já referida] constituição da paisagem 

como um todo (unidade) [―estão presentes todos os elementos apropriados? (totalidade); existem 

elementos inadequados ou incompatíveis? (integridade)‖], a sua função (uso), a manutenção, o seu 

carácter natural [não só em termos da vegetação, mas também no que se refere ao seu 

desenvolvimento como um organismo vivo], a extensão [organização espacial], a transformação ao 

longo do tempo [carácter histórico], o solo e a água e as qualidades sensoriais [impressões que a 

paisagem proporciona através dos sentidos, da experimentação das sensações, ou ‗mensagens da 

paisagem sobre a sua identidade‘], como a cor e o cheiro‖ (Coeterier, 1996, p. 27). Distingue-se, 

assim, um conjunto de indicadores de saúde (por exemplo, tamanho, erosão, fragmentação) e um 

outro de indicadores de ameaça (por exemplo, recolha não sustentável de peças da paisagem, lixos, 

mineração) (Lassoie et al., 2006) – este método de monitorização ―é projectado [justamente] para 

avaliar vários destes indicadores de saúde ou de ameaça que são observáveis a partir da avaliação 

das fotografias de paisagem‖ (Lassoie et al., 2006, p. 143). 

 

4.3.1 Critérios de selecção 

No que se refere aos recursos requeridos, deve começar-se pelo alcance do programa, isto é, 

determinar a resposta a certos conteúdo, nomeadamente relativos ao número de locais de 
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monitorização, à frequência de regresso ao local para inventariar novamente, ao tempo de viagem, 

devendo-se, também, analisar o número de pessoas necessárias para a aplicação do programa de 

monitorização, o período de tempo que o projecto irá requerer e o equipamento que se precisa 

(―Monitoring Plan Development Process Template,‖ n.d.). 

 

4.3.1.1 Questão de monitorização 

As principais questões que se colocam face ao método de monitorização a aplicar no estudo de uma 

determinada paisagem passam, então, por ―O que destaca o RP relativamente às mudanças 

ocorridas na Arrábida ao longo de, pelo menos, 20 anos?‖; ―Tem este método a capacidade de 

esclarecer as transformações desta paisagem?‖ ou ―Consegue o método lidar com a complexidade 

temporal e espacial da mudança da paisagem?‖ (Garrard et al., 2012). De acordo com isto, os 

principais pontos a tratar neste estudo referem-se, então, a (Glidden, 2005): 

 Com base no RP, que pontos estratégicos devem ser focados para monitorização futura? 

 Quais os critérios de selecção dos photo points? 

 Que motivos podem levar à transformação da paisagem? 

 Esta transformação será evidente o suficiente para ser perceptível através de um programa 

de monitorização? 

 A monitorização da paisagem será útil na prevenção ou mitigação de possíveis ameaças à 

Serra da Arrábida? 

 Qual o método a adoptar na análise dos dados recolhidos? 

 Considerar como ponto 0 a candidatura para início da monitorização e/ou procurar também 

imagens antigas para apreciação do desenvolvimento da paisagem? 

 Monitorizar a paisagem em geral ou ter em atenção certos aspectos em particular, como por 

exemplo o estado da vegetação? 

 Utilizar fotografias panorâmicas? 

 Em que alturas do ano devem ser feitas as fotografias? 

 

4.3.1.2 Extensão/Alcance da questão 

Se queres prever o futuro, estuda o passado. 

Confúcio 

―Procurar informações sobre as condições actuais envolve, muitas vezes, uma pesquisa etiológica 

por precedentes, pelas causas, o que pode exigir uma perspectiva histórica‖ (Raitz, 2001, p. 121), 

identificando visualmente os sinais que a paisagem encerra e procedendo a associações temporais 

para explicar o objecto histórico (Raitz, 2001). 

Assim, a avaliação da transformação de uma paisagem deve recorrer a dados históricos, 

nomeadamente à avaliação visual de fotografias relativas a diferentes datas. A aplicação do RP pode, 

assim, ser vista como ―uma metodologia para a reconstrução histórica e para o reconhecimento do 

processo‖ (Cerney, 2010, p. 1339), sendo que o quadro de referência na dinâmica da paisagem pode 

ser obtido através de fotografias antigas ou pela criação, pela primeira vez, de um inventário do local 
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(Cerney, 2010). Este permite, assim, documentar a transformação ao longo de diferentes escalas 

temporais, desde apenas meses, ou de estação para estação, até anos, prolongando-se por décadas, 

ou mesmo séculos, caso se pretenda continuar o estudo da paisagem por um período alargado de 

tempo (Garrard et al., 2012), o que é o caso. 

As principais críticas que se põem a um método com base na história da evolução de uma paisagem 

referem-se ao facto de, segundo se argumenta, ―uma descrição dos padrões e processos do passado 

ser irrelevante hoje ou no futuro‖ (Landres et al., 1999, p. 1183), querendo isto dizer que, face à 

alteração dos padrões climáticos dominantes, cada ponto no tempo e no espaço é único – o que não 

faz sentido, visto que se trata de uma evolução contínua, cujos indícios se vão perpetuar no tempo, 

imprimindo características na paisagem actual que dependem das condições e processos do passado 

(não há um hiato no tempo, elementos/processos da paisagem de há vários anos atrás manifestam-

se actualmente, de uma forma mais ou menos marcada) – alegando-se, também, que se procura, 

através dos objectivos de gestão, recriar os ambientes do passado e mantê-los de uma forma estática 

– se se admite a dinâmica da paisagem, e, inclusivamente, que esta é uma das suas principais 

características, como é que se pretende que uma paisagem permaneça estática ao longo do tempo? 

E ao procurar-se conciliar as actividades actuais com o bom funcionamento da paisagem não se 

pretende recriar ambientes do passado, mas sim uma gestão integrada (Landres et al., 1999). 

Por outro lado, e em termos espaciais, o tamanho da amostra não é muito grande mas cobre toda a 

área da Arrábida e constitui uma linha de base específica para a monitorização do parque e 

respectiva interpretação da alteração da sua paisagem. A escala do estudo (na perspectiva do 

visitante), como já tratado no ponto 4.2, indica que uma ―coerência entre os pequenos elementos que 

compõem a paisagem num contexto espacial mais amplo é importante para a sua legibilidade e que a 

capacidade de contar a história de um lugar realça grandemente a sua identidade e o seu valor total. 

Isto proporciona os critérios para inventariar e avaliar as paisagens, o que é necessário para definir a 

gestão e o desenvolvimento futuros‖ (Antrop, 2005, p. 21). 

Em suma, um tipo de monitorização da paisagem que recorre à repetição de fotografias está, 

inevitavelmente, dependente de uma escala espacial, mas particularmente de uma dimensão 

temporal (Frankl et al., 2011). 

 

4.3.1.3 Quais os dados necessários 

―A percepção e a avaliação estão intimamente relacionadas‖ (Coeterier, 1996, p. 28), daí a 

necessidade de utilização de um método que tenha este exercício implícito, sendo que a identificação 

destes atributos vai suscitar um entendimento da paisagem. Ora, muitas destas propriedades não são 

passíveis de serem captadas a não ser através de saídas de campo, mas a fotografia acaba por 

assegurar a figuração de um maior número destes elementos, na medida em que se põe no lugar do 

homem, o espectador (Coeterier, 1996). 

A melhor fonte de informação é a documentação, por oposição à tradição oral que, muitas vezes, cai 

nas lacunas da memória – ―ao contrário da tradição oral, [a documentação] geralmente não é 

susceptível a modificações ao longo do tempo‖ (Raitz, 2001, p. 122). Os documentos escritos, as 
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descrições, constituem um bom material para a interpretação da alteração da paisagem, mas, tendo 

em conta que a ligação de observação directa constitui o meio mais fiel de avaliação da mesma, a 

fotografia será, então, o tipo de testemunho com a capacidade de ilustrar a paisagem da forma mais 

fidedigna e com o pormenor necessário (Raitz, 2001). 

O primeiro passo deste método passa, então, por procurar fotografias históricas em arquivos, 

bibliotecas e outro tipo de colecções. De entre as várias imagens que podem ser recolhidas, nem 

todas podem apresentar as características básicas para serem incluídas num estudo deste tipo (Zier 

e Baker, 2006). As fotografias antigas têm, portanto, de ter uma qualidade de imagem aceitável e 

abranger ―características da paisagem reconhecíveis de modo a que o photo point possa ser 

localizado no campo‖ (Zier e Baker, 2006, p. 253). 

Há que ter em atenção que as fotografias históricas não representam uma amostra estatística 

imparcial da paisagem, mas sim, por outro lado, focam aspectos para que os fotógrafos originais 

estavam mais inclinados a captar, como é o caso dos aspectos geológicos, mas não tanto a 

vegetação (Zier e Baker, 2006). No entanto, ―os critérios de selecção podem ajudar a compensar esta 

limitação‖ (Zier e Baker, 2006, p. 253) e a não aplicação dos mesmos, pode, pelo contrário, agravar 

as tendências de representação das fotografias e resultar numa ilustração excessiva de determinados 

tipos de vegetação ou de certas áreas e numa incidência pouco significativa noutros locais, o que 

também pode, obviamente, subordinar-se à disponibilidade de fotografias históricas dos vários locais 

da paisagem (Zier e Baker, 2006). Nas imagens originais, os fotógrafos podem, por exemplo, não ter 

tido a intenção de captar os pontos a focar no programa de monitorização, não apresentando a 

devida relevância no enquadramento histórico pelo facto destes terem sido atraídos principalmente 

por outros elementos da paisagem (Frankl et al., 2011). O essencial é que as várias imagens se 

encontrem bem distribuídas por toda a área de estudo, englobando as suas características mais 

proeminentes, como os tipos de vegetação (que têm de estar bem representados) ou a morfologia. 

Muitas vezes as paisagens encontram-se efectivamente documentadas através de arquivos 

importantes, aos quais não é dada a devida relevância, não sendo adequadamente utilizados com o 

propósito de integrarem estudos da evolução de uma região. Este tipo de recursos não é 

devidamente explorado e muitas vezes encontra-se mesmo mal preservado. Recursos como as 

fotografias históricas são importantes motores para estudos posteriores (Antrop, 2005). A recolha de 

imagens históricas pode, contudo, ser o mais frustrante, pois, muitas vezes, o registo fotográfico 

antigo é escasso, encontrando-se apenas poucas imagens que podem, pela sua qualidade ou 

composição, não servir para o propósito da investigação (Cerney, 2010). 

Há que ter, assim, em conta que a fiabilidade e a legitimidade devem ser tomadas como um 

compromisso num estudo referente à evolução da paisagem. Isto é, o testemunho do estudo, neste 

caso a representação através da fotografia, e a respectiva avaliação das condições da paisagem 

devem atestar estas propriedades. A fiabilidade ―refere-se à solidez ou consistência de algo que é 

feito repetidamente‖ (Palmer e Hoffman, 2001, p. 151) e a legitimidade ―refere-se ao grau a que algo 

corresponde ao que expressa ser‖ (Palmer e Hoffman, 2001, p. 154), tendo em conta que esta última 

pode, ainda, ser separada em duas vertentes, segundo esclarece Stephen Richard John Sheppard na 
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sua tese de doutoramento Landscape portrayals: their use, accuracy, and validity in simulating 

proposed landscape changes (1982), sendo estas a precisão (no que se refere à exactidão com que 

se reproduzem as características da paisagem – cor, posição, escala, forma e textura) e o realismo 

(relacionado com a equivalência da resposta que se obtém a partir da representação fotográfica 

quando em comparação com a observação in situ) (Palmer e Hoffman, 2001). 

Este tipo de avaliação visual da paisagem está ―firmemente assente numa tradição que requer a 

recolha de dados empíricos (...) para análise através de meios sistemáticos‖ (Palmer e Hoffman, 

2001, p. 149). Método este que corresponde ao RP e cujas imagens resultantes devem surtir numa 

equivalência com as apreciações feitas em campo (validade de representação). Contudo, por norma, 

a fiabilidade e a validade da representação da paisagem através da fotografia não são postas em 

causa – vários investigadores ―mostraram que as fotografias podem ser utilizadas com confiança em 

avaliações visuais‖ (Palmer e Hoffman, 2001, p. 151). 

Em suma, o objectivo deste trabalho prende-se com a produção de fotografias realistas que 

comuniquem o que podemos ver nesta paisagem tão distinta agora e acompanhá-la nesta nova etapa 

da sua vida, para o futuro, de modo a servir de referência para o programa de monitorização  um 

documento/prova física representa um ―registo permanente e uma linha de base‖ (Raitz, 2001, p. 

122). 

 

4.3.1.4 Que tipo de orçamento está disponível 

O orçamento disponível e os recursos envolvidos vão contribuir para a determinação do programa de 

monitorização implementado. 

 

4.3.1.5 Tempo e equipamentos envolvidos  

Num tipo de monitorização como o que recorre ao RP, é essencial que as imagens resultantes 

apresentem uma boa qualidade, daí que as definições da câmara, assim como o próprio 

equipamento, sejam seleccionadas de modo a maximizar esta qualidade e a proporcionar o melhor 

suporte/material possível para o estudo (Lassoie et al., 2006). A existência de ―imagens de alta 

qualidade resultantes desta metodologia oferecem mais opções para a interpretação‖ (Lassoie et al., 

2006, p. 146). 

Para evitar possíveis desvios aquando da captura das imagens e de modo a posicionar a câmara 

correctamente e de forma estável, um dos elementos fundamentais é o tripé. O posicionamento fixo e 

bem assente no solo permite o correcto nivelamento do equipamento, contribuindo para a reprodução 

da paisagem através de fotografias panorâmicas (vistas de 120 – 360º), ao facilitar a rotação segura 

da câmara para tirar as fotografias sobrepostas, bem como para as longas exposições (Lassoie et al., 

2006). 

Acima de tudo, o equipamento a utilizar deve ser durável, portátil, resistente a condições, por 

exemplo, de humidade ou poeirentas, e capaz de processar um elevado número de imagens (Lassoie 

et al., 2006). 
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Se houver interesse em avaliar atributos de impacto individuais o processo de monitorização será 

mais demorado, sendo que com o aumento do nível de precisão, aumenta-se também a quantidade 

de tempo gasto na monitorização e, portanto, o custo global do sistema – balançar exactidão/precisão 

e orçamento num programa de monitorização, para base das decisões de gestão (Glidden, 2005). 

 

4.4 Programa de monitorização 

O RP pode tornar-se uma importante fonte de dados a longo prazo para a monitorização da 

paisagem: apresenta vantagens em termos de logística, continuidade, consistência e objectividade 

sobre as avaliações tradicionais por parte de observadores humanos (como é o caso do sistema de 

classes de condição, ou o sistema multi-parâmetros, os quais podem variar de observador para 

observador, dependendo do seu juízo, e que carecem de dados quantificáveis, apresentando apenas 

uma estimativa grosseira do impacto global do sítio, ficando os gestores a saber apenas se o local 

está a melhorar ou a deteriorar-se, mas não em que aspectos – promove um tipo de gestão ‗esperar 

para ver‘, obrigando-os a serem reactivos em vez de proactivos nas suas estratégias de gestão), mas 

também sobre métodos que recorrem a imagens aéreas. Constitui-se como uma abordagem da 

monitorização ‗perto da superfície‘, ao nível da vegetação/espécies (Sonnentag et al., 2012). 

Este será o programa privilegiado, principalmente por ser passível de captar mudanças significativas 

que podem não ser documentados através de métodos que não utilizem fotografias terrestres, como 

é o caso da detecção remota, por exemplo. Isto principalmente por se tratar de uma paisagem 

supostamente monótona e cujas alterações não serão tão perceptíveis. No entanto, a candidatura 

pode vir a mudar este estado. As transformações poderão não parecer tão significativas através dos 

mapas ou dos indicadores baseados em mapas, ou, mesmo, estar escondidas em vistas a partir de 

cima. As informações obtidas a partir da detecção remota tendem, ainda, a focar-se em questões 

relacionadas com a área, em que os elementos ou alterações que afectam grandes áreas são 

claramente documentados, enquanto que mudanças de extensão espacial limitada são mais difíceis 

de registar com precisão. A fotografia a partir do solo tem a capacidade de captar as qualidades e 

características específicas de qualquer paisagem em particular ou elementos da paisagem, enquanto 

que os dados aéreos tendem a ser categorizados e generalizados. Desta forma, as imagens aéreas 

podem registar a presença de um edifício num determinado local em dois intervalos de tempo 

distintos, mas a fotografia do ponto de vista do visitante pode mostrar que um determinado tipo de 

casa foi substituído por outro de outro estilo. Este é um tipo de alteração da paisagem que pode ter 

implicações claras para a experiência ou percepção da paisagem, mas que é difícil de captar através 

de imagens aéreas (Sonnentag et al., 2012). 

O RP tem a capacidade de proporcionar de uma forma quase imediata uma visão e as informações 

inerentes aos padrões de alteração da paisagem e respectivas causas, influenciando as opções de 

gestão (Garrard et al., 2012). Para compreender a alteração da paisagem não basta utilizar apenas 

um par de fotografias para cada ponto de monitorização. Tal conjuntura, utilizando somente um 

número reduzido de pares de imagens para comparação, suscitaria problemas tanto ao nível da 

escala, ao não cobrir uma grande variedade de photo points da área, e, portanto, não representando 

a diversidade da paisagem, como referentes a uma maior parcialidade, evidenciando tendências na 
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escolha dos elementos a incluir no estudo. Os conjuntos de múltiplas imagens análogas obtidas com 

a progressão do estudo permitem contornar esta questão (Garrard et al., 2012). 

Este método é considerado tão preciso, no que diz respeito à representação da paisagem com um 

nível de detalhe bastante mais afinado comparativamente com as imagens aéreas, que é 

inclusivamente utilizado em estudos referentes à fenologia das plantas (Crimmins e Crimmins, 2008), 

fornecendo ―uma medição fiável e consistente da fase fenológica‖ (Crimmins e Crimmins, 2008, p. 

949). As imagens digitais utilizadas na avaliação da paisagem, constituídas por três bandas de cor 

RGB, o vermelho, o verde e o azul, podem ser bastante mais vantajosas do que as fotografias 

impressas e levadas para o campo, usadas anteriormente, nos primórdios do RP (Crimmins e 

Crimmins, 2008). Por poderem ser decompostas digitalmente, as fotografias actuais são manipuladas 

consoante o objectivo de estudo, facilitando todo o processo de detecção das alterações ocorridas, 

mas no que se refere a questões mais direccionadas para a própria vegetação, para ―fazer 

estimativas da percentagem de coberto vegetal e biomassa, para detectar pragas e agentes 

patogénicos e capturar a senescência da planta e [também] para fazer uma estimativa da área foliar‖ 

(Crimmins e Crimmins, 2008, p. 950). 

―Ainda hoje os investigadores (...) continuam a salientar o propósito completamente objectivo da 

refotografia: é um projecto científico, não um projecto artístico‖ (Notteboom, 2011, p. 50). O RP 

resulta, assim, num arquivo com a paisagem em imagens que denota uma nova lógica, uma nova 

linguagem, uma nova forma de descrição do território: ―a refotografia – assim como a fotografia 

documental em geral – oscila, assim, entre a documentação e o discurso‖ (Notteboom, 2011, p. 47). É 

um instrumento retórico, cujo discurso bem construído permite salientar aspectos da transformação 

da paisagem. É um conjunto de imagens cientificamente objectivas, cujo conteúdo e significado 

segue do próprio meio de apresentação, transmitindo de forma inequívoca e directa a alteração da 

paisagem (Notteboom, 2011). Uma das suas grandes vantagens passa, assim, por ―poder ser 

facilmente adoptado por cientistas e pelo público em geral, bem como por profissionais da área‖ 

(Crimmins e Crimmins, 2008, p. 949). 

O RP pode, de certo modo, ser comparado ao Google Street View (VanHemert, 2013), ao qual Kyle 

VanHemert se refere como ―uma documentação fotográfica do mundo‖ (VanHemert, 2013), 

considerando o registo fotográfico ao nível terrestre ―mais objectivo e indelével que até mesmo o 

mapa mais preciso auxiliado por satélite‖ (VanHemert, 2013), encarando este último somente como 

―uma representação plana, em escala do nosso planeta‖ (VanHemert, 2013). É possível constatar, 

também, uma certa semelhança deste método com os trabalhos de Ray Metzker, nos quais se 

questiona ―o significado da fotografia como um meio para capturar um momento no tempo pelo 

próprio acto de sequenciar (...) [sendo que] o tempo é fragmentado e recomposto‖ (Lucarelli, 2013), 

dando origem, sim, a um continuum temporal. Fazendo uma analogia com o caso da Arrábida, estes 

trabalhos que aparentam ser meras repetições de uma mesma imagem, acabam por revelar uma 

evolução sob uma observação mais aproximada (Lucarelli, 2013). Ray Metzker refere-se à fotografia 

como um meio de sintetizar o que pretende representar, mais uma vez evidenciando um paralelismo 
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com o RP – ―onde a fotografia tem sido principalmente um processo de selecção e extracção, 

gostaria de investigar as possibilidades de síntese‖ (Lucarelli, 2013). 

Posto isto, e segundo Hamilton (n.d., p. 1), os pontos fortes deste método (Figura 13) são, portanto: 

 Utilizar equipamentos facilmente disponíveis; 

 Constituir uma ferramenta de comunicação eficaz para a educação pública; 

 Ser um método capaz de fornecer o contexto da paisagem de uma área de estudo; 

 Ser um procedimento de avaliação padronizado para a comparação de vários locais; 

 Ter a capacidade de documentar as taxas de alteração da paisagem; 

 Apresentar uma preeminência do ponto de vista logístico, tanto relativo a custos (é um 

método bastante menos dispendioso), a timings (não requer um prazo muito alargado para 

execução do método) e à perícia para aplicação do processo (é muito acessível no que diz 

respeito ao cumprimento por parte de qualquer indivíduo, sem que seja especializado no 

assunto). 

 

 

 

 

Enquanto que as suas principais limitações, estão relacionadas com o facto de: 

 Permitir obter dados quantitativos apenas de uma forma limitada (a análise qualitativa é a 

mais usual); 

 Poder constituir tendências na disposição dos photos points; 

 A sua aplicação ser difícil em locais com vegetação densa; 

 Os photo points poderem ser perdidos ou encobertos ao longo do tempo. 

Ter uma referência temporal de uma situação base da paisagem, um ponto de partida para o seu 

estudo, é indispensável para avaliar os efeitos positivos ou negativos das alterações (Antrop, 1998). 

Apesar das condições actuais não poderem ser consideradas como melhores do que há anos atrás, 

constituem-se como o suporte do estudo da evolução, visto que não existe um inventário completo 

que possa ser encarado como um ponto base. 

Como foi referido anteriormente, apesar da existência de um número significativo de fotografias 

históricas da Arrábida, nunca foi levado a cabo um estudo da evolução da paisagem recorrendo ao 

RP, daí que a implementação deste programa deva começar com um levantamento inicial da 

paisagem ao longo de todo o parque, atentando nos primeiros 19 valores listados no documento de 

candidatura, dos quais se deve fazer a cobertura fotográfica, ou seja, de modo a documentar as 

condições base, o que significa que as fotografias subsequentes para comparação só serão 

disponibilizadas pelo menos um ano mais tarde, dependendo da frequência de monitorização definida 

(Lassoie et al., 2006). As fotografias históricas são, contudo, bastante úteis na medida em que tornam 

possível ―aferir o valor interpretativo potencial de ter um extenso conjunto bem documentado de 

Figura 13 – Principais vantagens da aplicação do RP na monitorização de uma paisagem. 
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fotografias emparelhadas‖ (Lassoie et al., 2006, p. 146), as quais podem servir para como que um 

pré-estudo da evolução da paisagem nas vistas disponibilizadas e estabelecer pontos de partida em 

relação aos motivos da sua alteração, ou não, até ao tempo presente e fazer suposições para o 

futuro. 

Embora este conceito não seja recente, e muito menos uma novidade, até porque muitos programas 

de monitorização já recorriam à fotografia, mas principalmente à fotografia aérea, a diferença 

fundamental neste método reside no facto das fotografias habituais e vulgares poderem captar a cena 

do ponto de vista do visitante, evidenciando um dos principais problemas a registar: a crescente 

recreação (Magill e Twiss, 1965). No entanto, este método nem sempre é considerado por ele 

próprio, como uma ferramenta útil e válida individualmente, apenas como um auxiliar para ilustrar ou 

complementar outros estudos e aplicações, denotando a sua abordagem mais ideográfica, recorrendo 

à representação das concepções através de imagens, graficamente (Kull, 2005). Apesar de o RP já 

ter sido desenvolvido por vários autores, ―é muito raro encontrar um estudo que utilize mais do que 

uma fotografia para representar as condições visuais de um determinado viewpoint‖ (Palmer e 

Hoffman, 2001, p. 158). As panorâmicas são indicadas para ilustrar paisagens que apresentem uma 

conjuntura relativamente diversificada, isto tendo em conta que, em várias situações, ―as fotografias 

específicas representaram a qualidade cénica da vista de uma forma débil (…) [sendo que] nenhuma 

fotografia individual pode exibir a diversidade prontamente captada a partir de certo viewpoint‖ 

(Palmer e Hoffman, 2001, p. 159). Para transmitir visualmente as informações sobre as condições do 

local, o sistema fotográfico pode, desta forma, ser resumido em três técnicas básicas: a utilização de 

photo points; a fotografia terrestre oblíqua; e a fotografia panorâmica (Glidden, 2005). 

Assim, de uma forma geral, as principais etapas inerentes a um programa de monitorização que 

recorre à fotografia são (Hamilton, n.d.; Lassoie et al., 2006): 

1. Definição do objectivo (tendo em conta que diferentes objectivos requerem, muitas vezes, 

photo points distintos); 

2. Definição e instituição de photo e camera points; 

3. Fotografia da cena ou do assunto; 

4. Organização dos dados; 

5. Tratamento e análise dos dados; 

6. Arquivo dos dados; 

7. Divulgação dos resultados. 

 

4.4.1 Áreas a monitorizar 

O programa de monitorização tem de ser dividido num determinado número de locais que precisam 

de ser inventariados. Os objectivos de monitorização vão, desta forma, pronunciar o que monitorizar e 

onde fazê-lo. É impraticável tirar fotografias de tudo, mas o estabelecimento de photo points ao longo 

de toda a área em estudo permite uma boa cobertura da paisagem (McDougald et al., 2003). Estes 

devem, portanto, ser representativos da área a que pertencem – como descreve McDougald et al. 

(2003, p. 2), uma área representativa é uma área ou local que serve como uma representação válida 
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de uma área maior, e, assim, ajuda a atingir os objectivos de monitorização. Muitas das áreas do 

parque abrangidas podem representar o mesmo tipo de paisagem, inerente à própria Arrábida, no 

entanto, variam sempre no que diz respeito ao relevo, à vegetação, ao grau de ocupação e alteração, 

entre outros, conferindo-lhe a heterogeneidade que se procura captar (Sevenant e Antrop, 2011). O 

‗carácter do lugar‘ numa fotografia é, então, proporcionado exactamente pelos detalhes, que 

fornecem a informação sobre a paisagem, mas também a iluminação e a composição influem nesta 

sensação (Heilman II, 2011)  ―o carácter do lugar (...) é muitas vezes resultado da junção de todos 

os elementos em vez de manter todos os detalhes da composição no seu lugar [holismo]‖ (Heilman II, 

2011, p. 106). 

A maioria das imagens históricas concentra-se em pontos-chave da área de estudo, dos mais 

susceptíveis a visitas e, portanto, ao seu incremento. São estes, o Cabo Espichel e sua envolvente, o 

Forte da Baralha, vários aspectos da costa, entre outros. Posto isto, os photo points deveriam 

concentrar-se exactamente nestas zonas, zonas muito mais propícias à passagem de visitantes, ao 

seu acesso e estadia, precisamente por se comportarem como pólos de atracção, o propósito dos 

diferentes percursos pedestres. Os percursos pedestres estariam, portanto em foco, assim como as 

principais formas de relevo, vegetação, entre outros. O que se pretende é que sejam seleccionados 

photo points que representem uma grande proporção da variação presente na paisagem. Deve-se, 

assim, optar por capturar os diferentes objectos, usos do solo e variações, que, juntos, formam o 

carácter da paisagem. 

Deste modo, esta primeira recolha de imagens, aquando da implementação do programa de 

monitorização, aliando as paisagens da Tabela de Valores às fotografias históricas, permite a 

determinação de novos photo points e o preenchimento das falhas na cobertura da variação da 

Arrábida. 

Ao contrário da fotografia de paisagem cénica tradicional, em que normalmente se tentam evitar os 

estacionamentos, a sinalização, os fios de telefone, as estradas, etc., neste método estes são 

considerados como elementos relevantes. Para além de, efectivamente, também eles serem motivo 

de alterações ao longo do tempo, são elementos da paisagem e esta tem de ser fotografada com 

todos os seus componentes, independentemente de serem bons ou maus, contribuindo esta 

totalidade, com toda a sua diversidade, para a experiência da paisagem por parte do visitante 

(Puschmann e Dramstad, 2003). 

De acordo com Hall (2001, p. 28), os mapas são, assim, elementos essenciais para a (re)localização 

e (re)fotografia dos diferentes photo points. Estes devem, forçosamente, indicar: 

 A localização da área a monitorizar, recorrendo, nomeadamente, à indicação das estradas a 

adoptar e outros elementos de referência, de modo a que esta possa ser facilmente 

identificada por outrem, para além dos responsáveis pela instalação do sistema de 

monitorização; 

 A rede de monitorização, para que qualquer outra pessoa possa identificar os diferentes 

pontos de monitorização, e respectivos photo points, e repetir as fotografias originais, 

indicando em cada local de posicionamento da câmara e localização do observador todos os 
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dados necessários para fazer a fotografia, como as coordenadas GPS, a direcção do 

registo/azimute ou a distância focal. A direcção para tirar a fotografia deve ser apresentada 

em primeiro lugar, e só depois a distância focal: é necessário saber antes para que direcção 

se há-de virar para se começar a fazer as fotografias e dar início ao programa, facilitando a 

sequência das instruções. 

 

4.4.1.1 Photo points 

O RP requer um ―posicionamento da câmara e uma composição do assunto precisos, o que significa 

(…) [neste caso] refotografar uma paisagem distante‖ (Nyssen et al., 2009, p. 2751). Deve-se tomar 

particular atenção à implementação dos photo points e dos camera points que, para além 

contemplarem os objectivos de monitorização, devem ilustrar correctamente as vistas abrangidas 

pelas fotografias históricas utilizadas (Hamilton, n.d.). ―Ao estabelecerem-se photo points 

permanentes (...), assegura-se que as fotografias de monitorização serão feitas de forma consistente 

a partir do mesmo ponto e na mesma direcção ao longo do tempo‖ (McDougald et al., 2003, p. 8). 

A selecção do local da câmara/ponto de monitorização é determinada pela posição do tópico (photo 

point) a ser monitorizado (Hall, 2001). Implica uma certa distância do objecto que se pretende 

estudar: se, por exemplo, se quer comparar a paisagem envolvente do Convento da Arrábida, não é 

exactamente neste ponto que se vai posicionar a câmara, mas sim num local a partir do qual se 

obtenha uma boa imagem da totalidade desta vista. 

Utilizar um método quantitativo na escolha dos photo points dentro de uma quadrícula acaba por não 

ser viável, na medida em que há a possibilidade de ser perderem as pequenas particularidades desta 

paisagem, muitas vezes apenas conhecidas pelos habitantes da terra, pela utilização de uma grelha 

com uma determinada distância em metros entre cada ponto fixo e a mesma distância focal, a partir 

dos quais se iria fotografar em quatro direcções diferentes. Esta abordagem acaba por se tornar mais 

rígida e por dar uma menor atenção a aspectos que merecem uma maior relevância, podendo ser 

amenizados neste caso ou, mesmo, passar despercebidos. Desta forma, certos aspectos que 

impregnam uma paisagem com o seu carácter único acabam por não ser focados, como 

determinados objectos, padrões ou variações que a tornam especial e distinta. As fotografias tiradas 

do ponto de vista do visitante têm de contar uma história, distinção fundamental das fotografias 

aéreas e mapas (Puschmann e Dramstad, 2003). 

Um método quantitativo de escolha dos photo points, apesar de evidentemente repetível e objectivo, 

não tem a flexibilidade para captar elementos com um impacto particular no carácter da paisagem 

como no caso de um método qualitativo, também assente na perspicácia e sensibilidade de quem 

estiver a cargo do programa de monitorização, em que os locais a fotografar são mais 

subjectivamente escolhidos e tendo em conta os Valores e as imagens antigas. Certos aspectos 

podem não ser de todo visíveis nas fotografias tiradas com a primeira abordagem (Puschmann e 

Dramstad, 2003). 

Um photo point traduz-se, assim, por estabelecer a orientação de uma câmara localizada num 

determinado camera point, ou ponto de monitorização. A sua subsequente identificação baseia-se, 



 

 

51 

também, no reconhecimento de elementos específicos da paisagem, os mais críticos para 

documentar (Hamilton, n.d.). Deve-se ―assegurar que são estabelecidos photo points suficientes para 

documentar adequadamente as alterações que se espera que ocorram‖ (Hamilton, n.d., p. 2). 

Identificados os photo points deve-se passar ao estabelecimento dos camera points, seleccionando a 

posição mais favorável à captação da cena em foco. Normalmente a cada camera point corresponde 

um único photo point. Para este estudo, e tendo em conta a utilização (pouco habitual) da fotografia 

panorâmica para documentação da evolução da paisagem, a cada ponto de monitorização estão 

associados mais do que um photo point para completar a perspectiva.  

A técnica do photo point, como já descrito anteriormente, implica tirar fotografias a partir de locais que 

possam ser restabelecidos no futuro, sendo estes registados com auxílio de uma unidade GPS para 

ajudar na sua futura localização  de modo a triangular a posição do usuário e georeferenciá-la na 

superfície da Terra (este sistema pode ser usado para mudar rapidamente e com precisão de sítio)  

ou referenciados através das características permanentes do local, mas ter objectos fixos como 

referência também pode constituir um bom apoio, todavia não tão seguro, facilmente identificável ao 

regressar-se à área de estudo (Hamilton, n.d.). Com o GPS, a documentação das posições é, como 

descrito, feita de uma forma muito mais exacta, constituindo uma informação bastante útil quando o 

que se pretende é fotografar novamente rigorosamente a mesma vista da paisagem depois de um 

determinado intervalo de tempo. 

 

4.4.2 Métodos e equipamentos de recolha de dados 

Para a avaliação da paisagem, e de modo a obter um intervalo de tempo mais alargado para 

apreciação da alteração (ou não) da área correspondente à Serra da Arrábida, recorreu-se a uma 

pesquisa centrada em livros ou artigos publicados, mas também, e principalmente, em fotografias não 

publicadas de arquivos como o Arquivo Municipal de Sesimbra ou o Arquivo Municipal de Palmela. 

Nestes arquivos foi feita uma pesquisa nos diferentes espólios, procurando fotografias que 

abrangessem a área de estudo (Figura 14). Apesar das limitações em termos das imagens existentes 

foi recolhida uma colecção abrangente de imagens (cerca de 160 fotografias históricas, no total), 

embora na sua maior parte o autor original não esteja identificado, e encontraram-se fotografias 

bastante interessantes em vários pontos estratégicos do parque, sendo a maioria de há cerca de 20 

anos atrás (as fotografias históricas abrangem um intervalo de tempo entre cerca de 1904 e 1980). 

Contudo, um dos fotógrafos conhecidos cujo material foi aproveitado foi Mário Novais (Estúdio Mário 

Novais), com imagens de cerca de 1941, mas encontraram-se também fotografias do Engenheiro 

Agrónomo J. Gonçalves Passos e postais de José Artur Leitão Bárcia, António Passaporte ou 

Américo Ribeiro. Este seria mais um motivo para fazer a cobertura fotográfica desta zona do parque: 

tal como mencionado, ao fazer-se a pesquisa no AMS, e em conversa com outros indivíduos, chegou-

se ao consenso de que a documentação em termos de fotografias, nomeadamente desta área da 

Serra da Arrábida, é escassa e não abrange alguns elementos de referência. Tendo em conta a 

situação actual, envolta na candidatura do parque, seria do máximo interesse deixar esta cobertura 

feita e pronta para dar continuidade no futuro. 
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A captura das fotografias para a avaliação da paisagem é, normalmente, feita ao longo de troços 

lineares, sejam eles os trilhos que cortam uma dada área, ilustrando a heterogeneidade ao longo do 

percurso, ou mesmo estradas (Meitner, 2004). Em suma, ―o método de apresentação é uma variável 

importante‖ (Meitner, 2004, p. 12), visto que a heterogeneidade da paisagem tem de ser transmitida, 

bem como todas as características perceptivas do local. Posto isto, as fotografias individuais são 

significativamente menos válidas para a avaliação da paisagem, assunto que é abordado mais à 

frente (Meitner, 2004). 

As maiores dificuldades inerentes à recolha de dados prendem-se, assim, com a ―precisão do ponto 

de vista, a congruência da fotografia histórica e da sua réplica e problemas de visibilidade causados 

por sombras, nuvens (…) e as diferenças sazonais na fenologia (…) da vegetação‖ (Nüsser, 2000, p. 

350). É essencial que se ―documente de uma forma clara os objectivos e o protocolo de 

monitorização porque a pessoa que estabelece os photo points, muitas vezes, não é a pessoa que 

repete as fotografias‖ (Hamilton, n.d., p. 1). 

Esta recolha de fotografias ao longo do tempo pode, inclusivamente, estar integrada no próprio 

usufruto dos vários percursos pedestres por parte dos visitantes que se deslocam ao parque, como 

sucede em muitos dos casos enumerados no ponto 4.1. Na monitorização de grandes áreas, os 

chamados cidadãos cientistas podem ter uma grande contribuição para o projecto, aumentando a 

capacidade de recolha de dados, para além deste mesmo trabalho surtir efeitos na sua própria 

percepção da paisagem. Estes são como que voluntários que, interessados pelas actividades ao ar 

Figura 14 - Distribuição do número de imagens recolhidas de diversas fontes segundo a sua localização 
(a vermelho são representados os pontos que integram a Tabela de Valores). 
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livre e pelas tendências e problemas ambientais que se fazem sentir (Cohn, 2008), ―participam como 

assistentes de campo em estudos científicos‖ (Cohn, 2008, p. 193), ou seja, por exemplo, em 

projectos de monitorização da paisagem ―não analisam os dados nem escrevem artigos científicos, 

mas são essenciais para a recolha de informação em que se vão basear os estudos‖ (Cohn, 2008, p. 

193). 

Na maior parte dos casos, o envolvimento da população nestes estudos tem como principal finalidade 

a consciencialização pública. Através da participação na ciência, e com a observação da 

transformação em primeira mão, os efeitos são bidireccionais (Cohn, 2008) – no entanto, aqui, o 

interesse é sobretudo focado ―nos valores educacionais [mais] do que nos resultados da 

investigação‖ (Cohn, 2008, p. 193). 

 

4.4.2.1 Identificação de fotografias 

De acordo com Moseley (2006, p. 214), e como referido, as fotografias históricas da paisagem 

fornecem uma base de fácil acesso de indicadores visuais para avaliar a mudança ocorrida. ―Repetir 

esta fotografia [a fotografia histórica] – capturar uma imagem moderna que recria tanto quanto 

possível as condições da cena original - pode fornecer uma avaliação directa das tendências 

ecológicas e do uso do solo durante o último século‖ (Moseley, 2006, p. 214). 

Encontrar a localização da câmara da fotografia original pode apresentar-se como o problema mais 

difícil, isto principalmente quando se tratam de imagens no meio de uma paisagem monótona, sem 

grandes variações nem pontos de referência, como é o caso de algumas fotografias retiradas do 

AMS, no meio da serra. Quando existem elementos facilmente reconhecidos ou distinguíveis na 

paisagem, como construções de referência, monumentos geológicos conhecidos, enquadramentos 

vulgares, ou outros, encontrar o ponto de monitorização e estabelecer o photo point torna-se bastante 

mais simples. Caso contrário, é necessário recorrer a outro tipo de auxílio, como conhecimentos 

acerca do terreno ou referências ao local em mapas ou por escrito (Hall, 2001). 

Esta pode apresentar-se como uma tarefa difícil e a localização dos pontos das fotografias originais 

pode ser mais complexa do que à partida pode parecer. Problema este facilmente ultrapassado com 

a implementação do registo das coordenadas GPS para cada local, após a sua identificação. 

Algumas dificuldades que se podem pôr passam pelo desaparecimento de antigas rotas ou alteração 

de outros trajectos, que possam ter sido batidos pelos fotógrafos originais, pelas actividades mais 

recentes; pela obstrução do enquadramento da fotografia original na actualidade por elementos como 

árvores, edifícios, postes, ou outros; ou pelo simples facto de apenas não ser possível reconhecer o 

ponto de onde a fotografia foi tirada, por não abranger características distintamente identificáveis da 

paisagem. Todos os aspectos atrás citados podem mesmo ter como consequência a não localização 

sequer da área circunscrita pela fotografia, logo, dificultando a definição dos pontos de monitorização 

documentados originalmente (Hall, 2001). Um modo de atenuar este contratempo pode assentar em, 

por exemplo: mostrar as fotografias antigas e/ou as descrições aos moradores da região, 

provavelmente melhores conhecedores do território, e que podem dar informações importantes e 

profícuas na identificação dos locais de onde as imagens foram tiradas, que originalmente podiam 
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mesmo não estar identificados pelos primeiros fotógrafos  neste caso, a referência pode ser a forma 

dos relevos, facilmente reconhecida pelos locais, podendo sugerir possíveis pontos de monitorização 

e estacionamento originais da câmara  ou no estudo dos caminhos de pé posto, que pode ser 

bastante útil para fornecer pistas acerca dos trilhos que os fotógrafos percorreram para conseguir as 

imagens e do ponto a partir de onde fotografaram (Hall, 2001). 

Assim, do conjunto total de fotografias, apenas foram seleccionadas para serem incluídas no 

programa de monitorização aquelas que apresentavam um número de recursos suficiente que 

permitisse a localização do photo point original, evitando-se imagens com pessoas e close-ups de 

povoações e vegetação (Moseley, 2006). Isto é, nem todas as imagens originais puderam ser 

reproduzidas, principalmente pela ausência de características facilmente reconhecíveis da paisagem. 

Só foram considerados para o estudo os conjuntos de fotografias ―tirados exactamente do mesmo 

sítio, na mesma estação e com o mesmo ângulo‖ (Nyssen et al., 2009, p. 2751). 

 

4.4.2.2 Câmara fotográfica 

A escolha da câmara digital é um aspecto técnico geralmente negligenciado mas fundamental, visto 

que as câmaras digitais convencionais não são instrumentos científicos calibrados. As opções 

inerentes às câmaras digitais são muito diferentes em termos de complexidade, sensor de imagem 

utilizado, resolução, sensibilidade à luz (definição ISO), infra-estrutura, manutenção e custos. A 

aplicação científica de muitos arquivos de imagens digitais para fins de monitorização pode ser um 

desafio devido a esta grande variedade de qualidades de imagem resultantes e resoluções 

(Sonnentag et al., 2012). A escolha da câmara pode, então ser feita entre as duas grandes categorias 

de câmaras de consumidor: as câmaras compactas e as câmaras reflex (Puschmann e Dramstad, 

2003). 

―Este sistema foi construído em torno de uma DSLR de qualidade profissional [apesar deste tipo de 

equipamento ser mais caro (Hall, 2001)], de alta resolução e capaz de aceitar objectivas 

intercambiáveis. Tais câmaras oferecem muitas opções para capturar, modificar e armazenar 

imagens [quando em comparação com as câmaras compactas]‖ (Lassoie et al., 2006, p. 144). 

Estas câmaras digitais (DSLR ou digital single-lens reflex cameras) usam um sistema view-through-

the-lens, permitindo melhorar a composição fotográfica (Hall, 2002a). Por não haver correcção de 

paralaxe (como sucede no caso dos visores/viewfinders, em que a imagem aparece sempre nítida), 

nas câmaras com o sistema SLR a imagem é vista exactamente como vai aparecer na fotografia, 

aparecendo a imagem difusa quando fora de foco (Hall, 2001). Ainda em campo, é também possível 

examinar as imagens e os respectivos histogramas tonais através do ecrã LCD da câmara, o que 

pode permitir melhorar a exposição das fotografias (tirar fotos de qualidade superior) (Hall, 2002a; 

Lassoie et al., 2006) ou mesmo apagá-las caso não se tenha obtido de uma forma imediata o 

enquadramento ou as propriedades desejadas (McDougald et al., 2003). As DSLR facilitam, 

igualmente, o processo de passagem das fotografias para um computador e a sua respectiva 

catalogação (McDougald et al., 2003). Para além da evidente facilidade de armazenamento das 

fotografias e gestão das mesmas, nomeadamente no que diz respeito à transferência das imagens 
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para qualquer outro tipo de dispositivo, as máquinas digitais, designadamente as SLR, apresentam-se 

como a opção lógica também pela consistência da sobreposição no posterior procedimento de 

confrontação de fotografias, quando em comparação com a dubiedade/inconsistência que a utilização 

de uma câmara analógica (equipamento das fotografias históricas) neste método proporciona, com 

todo o processo relativo ao uso de rolo, envolvendo os cuidados a ter aquando da troca dos mesmos, 

a revelação, entre outros (Hall, 2001). 

No que se refere às câmaras digitais, como é o caso da câmara reflex a utilizar no programa de 

monitorização do Bem candidatado a Património Mundial, a qualidade centra-se, ainda, no número de 

pixéis (pixéis são pontos de cores diferentes que formam uma imagem), sendo que a resolução, ou 

nitidez da imagem, é determinada pelo máximo de pontos por polegada (dpi) da câmara. Esta é, 

ainda, aumentada pela objectiva utilizada (Hall, 2002a). A qualidade da objectiva contribui, desta 

forma, para a maior ou menor qualidade da fotografia, constituindo, portanto, mais uma variável do 

processo (Lassoie et al., 2006). Esta propriedade concorre para a possibilidade de ampliar as 

imagens com uma boa resolução após a captura, focando partes da paisagem e proporcionando os 

detalhes necessários para a interpretação de certas ocorrências (Lassoie et al., 2006). Ainda 

referindo a qualidade da imagem, ―a utilização de cores de alta resolução melhora notavelmente a 

capacidade de discernir as características da vegetação, da paisagem e do uso do solo, por oposição 

ao uso de imagens a preto e branco, o que é necessário aquando da comparação com fotografias 

históricas‖ (Lassoie et al., 2006, pp. 146–147). Independentemente do formato de armazenamento da 

imagem, cada cor verdadeira numa imagem digital pode ser representada por uma combinação de 

RGB DN, sendo que o número total máximo de cores verdadeiras (true colors) possíveis no espaço 

de cor RGB depende da profundidade de bits do sensor de imagem (Sonnentag et al., 2012). 

A qualidade da imagem é também influenciada pelo tipo de compressão, se for o caso, usado para a 

armazenar (a compressão permite que mais imagens sejam colocadas num cartão de memória), 

tema este tratado mais à frente (Hall, 2002a). 

A escolha da câmara é, portanto, fulcral, devendo ser feita referência ao modelo utilizado e a todas as 

definições aplicadas, de forma a minimizar bastante todas as possíveis divergências (Hall, 2001). 

Neste caso, a câmara utilizada foi uma Nikon D3000, que, como refere Heilman II (2011, p. 11), de 

entre as muitas e variadas opções de câmaras existentes, é uma boa aposta em termos de DSLRs. À 

elevada qualidade de imagem proporcionada pelas suas características, alia-se ainda um preço 

favorável. A Nikon D3000 é, evidentemente, uma câmara SLR digital F-mount (formato DX) de 10.2 

megapixéis, com um sensor CCD de 23,6 x 15,8 mm e um ângulo efectivo de imagem 

correspondente a aproximadamente 1,5 x a distância focal da objectiva (formato Nikon DX). Optou-se 

por uma objectiva de distância focal variável, uma objectiva AF-S DX Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G VR. 

O tripé utilizado, do modelo VistaQuest VQ-2400 GX, apresenta uma altura máxima de operação de 

aproximadamente 1,58 m e mínima de 60 cm. Este apresenta uma montagem em L para a câmara (a 

plataforma de suporte da câmara atinge os 90º), o que permite mudar a sua posição de horizontal 

para vertical, ou mesmo para ângulos menos comuns, travando firmemente na posição adoptada, 

sem ser preciso reajustar o tripé, nem mesmo a cabeça do tripé, a qual apresenta a possibilidade de 
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Figura 15 – Equipamento e elementos indispensáveis à aplicação do RP: uma câmara DSLR (neste caso 
uma Nikon D3000), com uma objectiva de distância focal variável (AF-S DX Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G 
VR) e a respectiva bolsa para protecção do material a transportar; um cartão de memória com espaço 
suficiente para o armazenamento de várias imagens; a bateria carregada; um tripé para o estacionamento 
da câmara; as fichas de campo; um GPS ou um telemóvel com uma aplicação que sirva para o mesmo 
propósito; e um computador portátil com o cabo USB da câmara para libertar espaço do cartão sempre 
que necessário (as fotografias em RAW são bastante mais pesadas comparativamente a, por exemplo, 
um JPEG), são os componentes da unidade móvel. 

girar em três direcções distintas (cabeça fluida de três eixos) (Heilman II, 2011). A base da cabeça 

apresenta, ainda, um nível esférico, auxiliando no nivelamento do equipamento (Arsénio, 2008). Para 

além da coluna central igualmente com elevação, no que diz respeito às pernas, estas apresentam 

um sistema do tipo quick release, bem como pés de borracha antiderrapantes ajustáveis. O GPS foi, 

também, indispensável neste estudo, constituindo em conjunto com todo o equipamento 

anteriormente referido uma unidade móvel (Figura 15), facilmente deslocável de um ponto de 

monitorização para o seguinte (Arsénio, 2008). 

A câmara a ser utilizada para dar início ao programa de monitorização não é, evidentemente, 

semelhante à que tirou as fotografias na Serra da Arrábida há uns anos atrás. A principal diferença 

reside no facto de, agora, ser digital. Ao contrário das câmaras analógicas, comummente utilizadas 

há uns tempos, a câmara digital não recorre tão-pouco aos rolos para armazenamento das imagens. 

No entanto, a disparidade entre as câmaras não constitui um factor crítico que possa pôr em causa o 

estudo, tal como refere Hall (2001, p. 34): ―Rogers et al. (1983) lidam especificamente com este 

problema e demonstram que o formato da câmara não é um ponto crítico; a localização da câmara e 

a distância para os objectos é que constituem os factores críticos‖. 

 
4.4.2.3 Alguns fundamentos de fotografia 

Ao contrário da nossa percepção visual tridimensional, proporcionada pelo facto de possuirmos uma 

visão binocular, as imagens captadas por uma câmara, com uma única objectiva, traduzem-se por um 

carácter bidimensional. À partida, as imagens captadas não permitiriam a percepção da dimensão 

inerente à visão humana, mas esta questão não constitui qualquer dificuldade. O que se pretende, 

principalmente tendo em conta o âmbito deste estudo de representar a paisagem de uma forma fiel, é 
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que a fotografia possibilite exactamente esta sensação tridimensional, o que é facilmente ilustrado 

através da iluminação, bem como da composição (Heilman II, 2011). Citando Heilman II (2011, p. 90), 

existem, assim, vários factores a ter em conta que contribuem para a fidedignidade da representação 

da paisagem, tal e qual o homem a percepciona: as linhas de perspectiva; as linhas de sombra; os 

tamanhos progressivamente menores dos elementos da paisagem; as nuvens; a iluminação e as 

qualidades atmosféricas que suavizam a imagem do primeiro plano para o plano de fundo, 

possibilitando uma sensação de profundidade. 

As fotografias são, portanto, definidas por três aspectos fundamentais: 

 O ponto (viewpoint) a partir de onde a imagem foi tirada; 

 O ângulo de visão subentendido pela objectiva em uso (área e direcção da vista); 

 A luz reflectida pelo assunto que foi fotografado (as cores, texturas, formas e outros 

elementos visuais captados na cena. 

(Meitner, 2004, p. 4) 

Verifica-se, assim, a existência de um conjunto de variáveis técnicas que vão definir, particularmente, 

o resultado final da fotografia, sendo estas a ―distância focal relacionada com o ângulo de visão, 

perspectiva, e o campo de visão‖ (Sevenant, 2010, p. 293). 

―Diferentes distâncias focais correspondem a diferentes ângulos de visão diagonais, horizontais e 

verticais da objectiva‖ (Sevenant, 2010, p. 293). As distorções da perspectiva devem ser evitadas, as 

quais podem dar origem a deformidades no tamanho relativo do objecto a destacar e mesmo no 

primeiro plano, resultando de uma não adaptação da distância entre a câmara e o tópico com o tipo 

de objectiva utilizado, o que altera o ângulo de visão (Sevenant, 2010). A distância focal escolhida 

deve, então, produzir imagens que se aproximem da melhor forma da perspectiva natural apreendida 

pelo olho humano, apesar de, no caso do nosso olho, esta variar consoante a distância até ao objecto 

para onde a visão está a convergir (Sevenant, 2010). De acordo com Lassoie et al. (2006, p. 144), 

distâncias focais numa gama de 18 a 180 mm são bem adequadas para 

paisagens amplas. Procurou-se, contudo, escolher as distâncias 

focais mínimas permitidas pela objectiva, correspondendo ao valor 

mínimo de zoom possível para fazer as fotografias (Sevenant, 

2010). A distância focal a usar na monitorização deve, 

portanto, ser especificada para cada photo point. 

Porém, uma distância focal correspondente aos 50 mm de 

uma câmara full-frame de 35 mm é a única que pode ser 

associada à perspectiva verdadeira do olho humano (Sevenant, 

2010), assunto tratado mais adiante  ―a distância focal de 50 mm 

foi escolhida por Oskar Barnack, o criador da câmara Leica, como 

um compromisso entre o valor teórico e boa nitidez‖ 

(Sevenant e Antrop, 2011, p. 368). Ao contrário das 

câmaras de 35 mm, a Nikon D3000 utilizada tem um sensor 

APS-C, ou seja, menor do que um sensor de formato full-frame (Heilman II, 2011) (Figura 16). Por 
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” 

Figura 16 – Comparação entre o campo de 
imagem proporcionado por um sensor 
APS-C (menor) e por um sensor full-frame 
(maior) (Santos, 2012). 
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Figura 18 – Sensibilidade ISO (valor ISO) e a relação com a maior ou menor quantidade de luz aplicada 
na fotografia (maior ou menor sensibilidade) e o ruído digital correspondente (Santos, 2012). 

esta razão, as imagens obtidas com esta câmara, equipada com uma objectiva no formato DX (como 

é o caso), apresentam um corte (um campo de imagem menor) quando em comparação com as 

dimensões proporcionadas pelas câmaras de 35 mm. 

Obviamente que a utilização desta câmara pode, com isto, constituir um inconveniente, mas a 

verdade é que, para além da evidente vantagem em termos de custos, ―a utilização de um sensor de 

formato APS para paisagens (...) oferece uma maior flexibilidade em termos da composição devido à 

profundidade de campo‖ (Heilman II, 2011, p. 13). Tendo em conta que a uma menor distância focal 

corresponde uma maior profundidade de campo (Heilman II, 2011), ―como a vista recortada de uma 

câmara com um sensor menor exige uma lente com um maior ângulo (distância focal mais curta) para 

fornecer o mesmo campo de visão de uma câmara com um sensor full-frame, há uma maior 

profundidade de campo para o mesmo campo de visão‖ (Heilman II, 2011, p. 13). 

A profundidade de campo refere-se, então, à distância que está em foco aparente (ou seja, que 

apresenta uma nitidez aparente) tanto à frente como atrás do assunto principal, sendo que a menores 

aberturas do diafragma (isto é, maiores valores de f-stop), corresponde uma maior área/porção de 

nitidez na imagem, e, portanto, na qual os objectos permanecem focados (Heilman II, 2011; J. 

Santos, 2012). 

A qualidade das objectivas e a respectiva velocidade também apresentam diferenças. A velocidade 

de uma objectiva é, como referido, dada em f-stops. Os valores de f indicam a quantidade de luz que 

é permitida entrar dentro da câmara, isto é, a abertura da objectiva (o diâmetro do ―buraco‖). 

Pequenos f-stops permitem a entrada de muita luz, ao contrário de f-stops de valores maiores, que 

permitem a entrada de uma menor quantidade de luz (Hall, 2001; J. Santos, 2012) (Figura 17). 

 

 

 

 

 

A exposição é, assim, um factor a ter também em atenção na fotografia de paisagem e, tendo isto em 

conta, devem ser sempre tiradas pelo menos três fotografias de um mesmo photo point, 

contemplando exposições diferentes, isto é, uma com base no que o medidor aponta, uma com um f-

stop mais baixo (maior abertura da objectiva, mais luz), e uma outra com um f-stop mais alto (menor 

abertura da objectiva, menos luz). Há que ter em atenção a luz aplicada na fotografia e tirar proveito 

da mesma, sem exageros na exposição, de modo a permitir um efeito tridimensional na paisagem, 

Figura 17 – Abertura do diafragma (valor de f-stop) e respectivos efeitos no que se refere à quantidade de 
luz que é permitida entrar dentro da câmara e consequente profundidade de campo (Santos, 2012). 
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nomeadamente da vegetação, normalmente mais monótona e problemática na distinção de estratos, 

ou de forma a destacar certos temas e evitar sombras (Hall, 2001). Para reduzir o ruído digital, o 

equivalente ao grão nas câmaras analógicas, a determinação do ISO deve ser entre os valores de 

125 – 200 (Lassoie et al., 2006) (Figura 18). 

Na fotografia de paisagem deve ter-se em consideração a regra dos terços para compor a foto, 

segundo a qual a imagem deve ser dividida em terços e nos pontos de intersecção das linhas-guia 

focar/localizar os elementos de interesse (Hall, 2001; Heilman II, 2011). A fotografia de paisagem 

aplica, contudo, uma variante desta regra: rege-se, antes, pelo conceito de um terço, um lado, um 

ângulo para posicionar os elementos de referência numa fotografia. Ou seja, na fotografia deve 

aparecer apenas um terço do céu ou da terra, sendo, neste caso, o horizonte fixado de modo a que o 

céu constitua apenas um terço da imagem (um terço de céu, dois terços de terra); esta deve, 

também, ter um lado a fazer o enquadramento, como uma árvore, uma rocha, etc.; e deve, ainda, ser 

incluída uma qualquer linha com um determinado ângulo que se destaque na paisagem e que 

contribua para a limitação da fotografia (Hall, 2001) (Figura 19). Apesar de ―todas as regras para a 

composição da imagem serem efectivamente apenas uma orientação‖ (Heilman II, 2011, p. 80), de 

acordo com Heilman II (2011, p. 84) existem mais alguns conceitos-chave a esta inerentes na 

fotografia de paisagem: equilíbrio; assunto de primeiro plano; detalhes de plano de fundo; tons e 

elementos contrastantes; linhas e padrões principais; simetria; ponto de vista/perspectiva; 

simplicidade; eliminar distracções e criar profundidade. 

Opta-se pela posição horizontal das fotografias (nomeadamente as subsequentes panorâmicas) 

(landscape) (Figura 19) pelo facto de, e como sustenta Hedgecoe em John Hedgecoe’s landscape 

photography (1994), com a orientação da câmara transmite-se uma mensagem: fotografias em modo 

landscape denotam uma paisagem pacífica e estável, enquanto que fotografias na vertical (portrait) 

denunciam uma paisagem activa e instável (Hall, 2001). 

Figura 19 – Comparação entre as duas formas de compor uma fotografia: a regra dos terços e o conceito 
de um terço, um lado, um ângulo (uma variante da primeira), mais comum na fotografia de paisagem – em 
ambos os casos, na posição landscape, a linha de horizonte deve ser fixada aproximadamente a dois 
terços da dimensão vertical da imagem. Evidenciam-se, ainda, as diferenças entre três modos de 
enquadrar uma paisagem e o efeito que surte na ênfase que se dá a determinados tópicos da mesma: na 
primeira o foco é colocado no horizonte; na segunda, com o abaixamento da câmara para captar apenas 
um terço do céu, destaca-se já a inclinação em baixo; e na terceira ilustram-se os conceitos da fotografia 
de paisagem através de um terço, um lado, um ângulo (adaptado de Arsénio, 2006; Hall, 2001). 
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Aquando da captura de imagens, há que ter também em conta que com a utilização de um tripé o 

estabilizador de imagem óptico inerente a muitas objectivas (como a utilizada neste estudo) deve ser 

desligado. Este sistema de estabilização de imagem óptico aplica-se em casos em que a fotografia é 

feita com a câmara em mão  se esta se encontra montada num tripé, as imagens podem resultar 

tremidas, dado que mesmo assim vai tentar fixar-se num determinado objecto, ou seja, aqui o seu 

funcionamento é desnecessário (Heilman II, 2011; J. Santos, 2012). 

 

4.4.2.4 Fotografia panorâmica 

A representação da paisagem visualmente, sob a forma de fotografias, é um aspecto bastante 

discutido, diferenciando-se as paisagens in situ das fotografias panorâmicas e normais (Sevenant e 

Antrop, 2011). Um dos principais cuidados a ter aquando da representação da paisagem refere-se, 

assim, à validade de representação (Figura 20), procurando-se que a percepção que se obtém 

através de um determinado meio de reprodução da mesma se assemelhe às respostas induzidas 

pela experiência directa (Meitner, 2004), isto é, a "equivalência da resposta de um observador ao ver 

a paisagem real no local ou uma representação fotográfica‖ (Sevenant e Antrop, 2011, p. 365). 

Decorrente da comparação da reprodução de paisagens in situ através de fotografias normais/padrão 

e fotografias panorâmicas, pode-se afirmar que alguns dos factores que influenciam a validade desta 

representação são, então, o tipo de paisagem ou o ângulo de visão da representação (Sevenant e 

Antrop, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta que ―a abordagem baseada na percepção humana tem sido importante para 

aplicações referentes ao planeamento ambiental, e é a abordagem dominante [neste tipo de] 

investigação‖ (Meitner, 2004, p. 3) e o modo de apresentação do assunto é a partir de fotografias, 

estas comportam-se, assim, como substitutos da paisagem, representando-a com autenticidade – 

―vários estudos independentes relataram altos níveis de consistência (elevadas correlações positivas) 

entre os juízos perceptivos (...) com base em fotografias e respostas paralelas com base na 

experiência directa das paisagens representadas‖ (Meitner, 2004, p. 4) – o que, de certa forma, 

fundamenta a considerável validade de representação que se atribui à fotografia na avaliação das 

características visuais da paisagem. 

Neste tipo de estudo, recorrendo ao RP, põe-se, então, a dúvida de qual o melhor formato para 

representar a paisagem: através das fotografias normais/padrão, cujas dimensões são, normalmente, 

Figura 20 – Validade de representação: comparação entre uma observação in situ e duas formas distintas 
de reprodução da paisagem, a fotografia panorâmica e a fotografia padrão (nesta última a vista encontra-

se bastante mais restringida) (adaptado de Sevenant e Antrop, 2011). 
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mais aproximadas às das fotografias históricas encontradas e dando continuidade a este tipo de 

formato, ou através de fotografias panorâmicas. Ambas têm diferentes respostas, em termos da 

percepção da paisagem, num mesmo observador. O propósito essencial foca-se no facto das 

imagens deverem representar de forma fiel os diferentes photo points (Sevenant, 2010). 

(…) o ambiente visual em qualquer ponto deve ser considerado como toda a envolvência a 360º do 
observador, em vez de uma qualquer vista restrita e específica. 

Meitner, M.J., 2004. p. 6 

Como referido, uma das limitações que se põe a este método passa pela ―inerente falta de uma 

metodologia de amostragem que assegure uma cobertura representativa da variação natural dentro e 

entre as áreas ecologicamente diversificadas‖ (Lassoie et al., 2006, p. 147). Tendo isto em conta, 

uma única fotografia limitada pelo ângulo de visão, que ilustra somente uma parcela da paisagem, 

―apenas uma porção da vista total disponível a partir de um dado ponto‖ (Meitner, 2004, p. 5), 

constitui uma representação incompleta de toda a vista que se obtém a partir da localização em 

questão (Meitner, 2004)  ―em paisagens heterogéneas as avaliações independentes a partir de 

fotografias individuais tiradas no mesmo local não podem servir simplesmente como uma média para 

obter a apreciação geral da localização‖ (Meitner, 2004, p. 3). 

O olho humano consegue cobrir um campo de visão bastante alargado, quando em comparação com 

o ângulo limitado facultado pelas fotografias padrão, e um observador pode experimentar uma 

configuração visual dentro de um ângulo de visão de 120º ou mais através de movimentos ligeiros 

dos olhos ou da cabeça, como referem J. F. Palmer e R. E. Hoffman em Rating reliability and 

representation validity in scenic landscape assessments (2001, p. 158). É, portanto, necessário que 

se inclua a percepção da paisagem proporcionada pelas fotografias vizinhas. 

Esta questão é facilmente ultrapassada pela junção de todas as imagens passíveis de serem 

captadas a partir de um camera point, de modo a formar fotografias panorâmicas de cada ponto de 

interesse, sendo necessária a colocação da câmara num tripé (podendo o tripé ser girado) e a 

captura da sequência de fotografias enquanto se vai rodando gradualmente a câmara para cada foto 

(Glidden, 2005) – ―a possibilidade de unir digitalmente várias imagens em panoramas aumenta de 

uma forma acentuada a perspectiva da paisagem, quando em comparação com as imagens 

individuais‖ (Lassoie et al., 2006, p. 146). As panorâmicas são, assim, as que melhor conseguem 

imitar o ângulo de visão horizontal humano (Palmer e Hoffman, 2001). Inclusivamente, para Ian 

Bishop, em Visualization in the natural environment: a look forward (1992) (Meitner, 2004), ―as 

estimativas do impacto visual da alteração da paisagem devem ser baseadas no seu efeito sobre os 

locais, e não apenas em vistas circunscritas específicas‖ (Meitner, 2004, p. 6) e de acordo com E. H. 

Zube, D. G. Pitt e T. W. Anderson, em Perception and Measurement of Scenic Resources in the 

Southern Connecticut River Valley (1974), ―todas as análises sugerem que a fotografia panorâmica 

(...) a cores pode ser um meio válido de simulação da paisagem‖. 

Apesar de tudo, há ainda a referir que, de acordo com Palmer e Hoffman (2001), a atenção de um 

indivíduo só é focada na parte central das imagens panorâmicas, independentemente do facto do 

nosso ângulo de visão abranger uma extensão muito maior, correspondendo a um ângulo de cerca 
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de 40-46º. No entanto, a opção pela utilização de fotografias panorâmicas em vez de fotografias 

normais, isto é, a opção entre a extensão da paisagem abrangida (largura da fotografia), é feita com 

base no tipo de paisagem e com a necessidade de se ter a percepção do ambiente envolvente, bem 

como com a variável que se quer acompanhar (Palmer e Hoffman, 2001). No que se refere ao ângulo 

de visão vertical, Marc Antrop, em Perspectieven op het Landschap: Achtergronden om 

Landschappen te Lezen en te Begrijpen (2007), afirma que o olho humano consegue abranger cerca 

de 140º, ―contudo, fotografias tiradas com uma distância focal de 50 mm apenas cobrem um ângulo 

vertical de aproximadamente 27º‖ (Sevenant, 2010, p. 295). 

Apesar da capacidade do olho humano de percepcionar a paisagem neste intervalo do campo de 

visão, quando aplicado a imagens palpáveis e concretas, pode não se traduzir num produto final 

exactamente igual à observação in situ e a reprodução do local pode tornar-se menos fiel pela 

ocorrência de deformações. Isto porque, como refere Sevenant (2010, p. 295), a câmara processa 

imagens hemisféricas que se tornam distorcidas em direcção aos limites, o que dá uma impressão de 

aquário. 

Posto isto, para minimizar a possibilidade de deformações, e tendo em conta que no caso das 

fotografias panorâmicas um mesmo ponto de monitorização tem, obrigatoriamente, de abranger 

várias cenas, se a partir de um determinado camera point se fotografa mais do que um único photo 

point (fotografia panorâmica), a distância entre o camera point e todos os photo points associados 

tem, desta forma, de ser a mesma (Hamilton, n.d.), ou seja, a distância focal não pode variar, 

devendo estar fixa à medida que se vai sucessivamente fotografando a área (Sevenant e Antrop, 

2011). Porém, isto não significa que esta distância tem de ser fixa para todos os locais do sistema de 

monitorização. Apenas no conjunto de imagens que vão formar o panorama e, de igual forma, em 

todas as fotografias análogas das amostras subsequentes, em épocas de monitorização posteriores, 

é obrigatório que a distância focal não varie  as imagens de diferentes épocas de monitorização 

podem, assim, ser comparadas lado a lado ou por sobreposição, enquanto que se forem utilizadas 

diferentes distâncias focais, as imagens devem ser ajustadas em tamanho para serem comparadas, o 

que nem sempre é possível ou viável, podendo mesmo dar origem a alterações indesejáveis. 

A captura de várias imagens sobrepostas ao longo de diferentes orientações da câmara, apanhando 

diversos photo points com um mesmo eixo de rotação, com o intuito de fazer a sua junção e criar uma 

única fotografia panorâmica, permite, ainda, evitar uma das críticas mais colocadas ao RP: a 

tendência/preferência dos fotógrafos originais para captar apenas determinadas cenas, ou ‗subject 

bias‘ (Lassoie et al., 2006) – normalmente, a este tipo de método é atribuída, de uma forma ou de 

outra, uma certa influência pelo simples facto de estar dependente de fotografias antigas, o que faz 

com que ―o seu poder interpretativo ecológico [seja] (…) comprometido pela intenção do fotógrafo 

original, pela qualidade das fotografias originais, por um plano de amostragem incompleto e com uma 

representação potencialmente menos acertada e um quadro analítico limitado para interpretar as 

mudanças ecológicas‖ (Lassoie et al., 2006, p. 140) (o que também é, de certa forma, suplantando 

pela maior preponderância da Tabela de Valores neste estudo). 
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Em suma, as incertezas relativamente à legitimidade da representação de uma paisagem real sob a 

forma de fotografias, com o intuito de proceder a investigações mais intrincadas, ficam, de certa 

forma, desvanecidas, não desencorajando de todo o uso deste suporte (Sevenant e Antrop, 2011)  

―não se conseguiu mostrar uma diferença significativa entre as avaliações in situ e as avaliações a 

partir de fotografias‖ (Sevenant e Antrop, 2011, p. 382). 

Obtém-se, assim, um material com a capacidade de ilustrar a variação dentro de uma paisagem, 

tanto em termos temporais (transformação), como em termos espaciais (heterogeneidade) – ―(…) é 

absolutamente necessário que este método represente a variação total nas propriedades cénicas de 

um determinado ponto num determinado lugar‖ (Meitner, 2004, p. 6). 

 

4.4.2.5 Armazenamento de imagens 

 A disponibilidade de dados espaciais em formato digital está a tornar-se cada vez mais importante na 
análise da paisagem. 

Antrop, M., 2000. p. 20 

O formato ideal para armazenamento das fotografias é o RAW (o equivalente ao NEF, no caso das 

câmaras Nikon) (Heilman II, 2011; Lassoie et al., 2006; Sonnentag et al., 2012), tendo em conta que 

―proporciona dados não corrigidos do sensor CCD da câmara [do qual está dependente a capacidade 

de resolução ou detalhe da imagem, expressando-se através do número de pixéis], fornecendo assim 

o maior número de informações possível sobre a imagem e ao mesmo tempo permitindo uma maior 

manipulação pós-exposição‖ (Lassoie et al., 2006, p. 144). As imagens RAW podem ser ajustadas 

conforme necessário, face às condições das fotografias resultantes do trabalho de campo, de forma a 

proporcionar-lhes a melhor qualidade possível, tanto no que diz respeito à gama de tons, equilíbrio de 

brancos, nitidez, etc., ou seja, permitem que se faça um maior número de melhoramentos quando em 

comparação com formatos de arquivo como o JPEG (Heilman II, 2011; Lassoie et al., 2006). Porém, 

existe a possibilidade de fotografar utilizando a opção RAW/JPEG, com a qual se obtém uma mesma 

fotografia nos dois formatos (Heilman II, 2011). A ―câmara adiciona [ainda] um ficheiro de texto EXIF 

(exchangeable image file format) a todas as imagens, que fornece um registo de informações da 

captura (por exemplo, data, hora, formato de arquivo, objectiva, distância focal, velocidade do 

obturador, etc.) [e] (…) quando devidamente conectado a uma unidade de GPS, longitude, latitude e 

altitude são adicionados a este ficheiro‖ (Lassoie et al., 2006, p. 144). 

De entre as várias opções no que diz respeito ao formato de armazenamento da imagem (RAW, 

TIFF, JPEG, …), o ―RAW é [portanto] o único formato cientificamente justificável‖ (Sonnentag et al., 

2012, p. 174), de acordo com G.J.J. Verhoeven. No entanto, e como já indicado anteriormente, uma 

maior resolução das fotografias resulta num menor número de imagens no cartão de memória e num 

processamento mais lento (Hall, 2002a). A capacidade de armazenamento temporário da câmara 

deve, desta forma, ser grande e rápida, dado o tamanho dos ficheiros envolvidos, os quais, tendo em 

conta que se pretende que apresentem uma boa qualidade, ocupam, inevitavelmente, um maior 

espaço na memória (Lassoie et al., 2006). 
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No que se refere à perda de informação devido à possível conversão de RAW para JPEG, é de 

salientar que maiores taxas de compressão resultam num aumento da posterização das imagens 

(redução nos totais de cores exibidas) e em mudanças bruscas associadas entre diferentes cores e 

tons (por exemplo, os tons do céu) (Sonnentag et al., 2012). 

 

4.4.3 Protocolo, registos de campo e fichas de caracterização 

Apesar de todos os dados fornecidos pelo equipamento, é também essencial fazer um registo do 

local, com, por exemplo, as condições do tempo ou a orientação da câmara (Lassoie et al., 2006). Os 

protocolos são, assim, uma componente bastante importante dos programas de monitorização. Estes 

constituem ―as regras ou procedimentos a utilizar na fase de implementação do processo e para a 

recolha de dados. Estes especificam como, onde e com que frequência os dados serão colectados. 

Articulam definições claras e padronizadas para os colectores de dados e procedimentos específicos 

(...) na recolha e arquivo de dados‖ (―Monitoring Plan Development Process Template,‖ n.d., p. 3). A 

padronização dos protocolos, e portanto da recolha de dados para acompanhamento da evolução do 

local por pessoas diferentes, garante, assim, que os dados são recolhidos sistematicamente da 

mesma forma (Glidden, 2005). 

A todos os camera points e photo points devem ser atribuídos números de identificação para 

distinção, nomeadamente, aquando do tratamento da informação respectiva. A descrição da cena ou 

do assunto é, também, necessária, assim como as informações acerca do local, recorrendo a mapas 

ou fotografias aéreas, e dados sobre as definições de fotografia, como a abertura, a velocidade do 

obturador, a distância focal da objectiva, e outros que tal, que se considerem pertinentes (Hamilton, 

n.d.). Isto é, os campos nas fichas de campo e nas fichas de caracterização dos photo points (Quadro 

3) fornecem, em primeiro lugar, uma identificação destas mesmas localizações de monitorização por 

fotografia, apresentando breves descrições relativamente aos alvos de conservação, à cobertura do 

solo ou ao uso do solo, a infra-estruturas existentes e às perturbações ocorridas. Estes campos 

servem, ainda, para catalogação de todo o material resultante do programa de monitorização num 

sistema de gestão de dados, permitindo restringir a pesquisa, aquando da consulta do banco de 

imagens, a determinadas áreas, por exemplo, ou mesmo a preocupações de conservação. Torna-se, 

assim, possível localizar facilmente um determinado conjunto de imagens de entre todo o elenco de 

fotografias do parque (Lassoie et al., 2006). 

 
Quadro 3 – Campos utilizados nas fichas de campo e nas fichas de caracterização para catalogar as 
informações referentes a cada ponto de monitorização e respectivas definições. 

CAMPO DAS FICHAS DEFINIÇÃO 

 

PONTO 

DE 
MONITORIZAÇÃO 

Identifica o photo point, isto é, o assunto a ser representado a partir do ponto de 

monitorização em questão, sendo a panorâmica designada somente com o número do 
ponto de monitorização e a indicação do photo point (PMNN. Indicação do photo point) 

 

COORDENADAS 
GPS 

Localiza a partir de onde as fotografias são tiradas através das respectivas latitude, 
longitude e altitude (em graus decimais) 
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DISTÂNCIA FOCAL 

Indica a distância focal em mm da objectiva, definida para todas as fotografias que 
compõem a panorâmica (numa fotografia panorâmica, todas as imagens individuais que vão 

ser unidas para a sua constituição têm obrigatoriamente de ser tiradas com a mesma 
distância focal, de forma a evitar deformações) 

PMNN-NN_NNN 
NÚMERO 
DE ARQUIVO 

Sob o formato PMNN-NN_NNN, o número de arquivo de cada imagem individual indica, em 
primeiro lugar, o número de identificação do ponto de monitorização, seguido da 

identificação do enquadramento e, por fim, o valor da orientação adoptada para a câmara 

 

ORIENTAÇÃO 

DA CÂMARA 

Indica (em graus) a direcção da câmara adoptada para captar determinada fotografia 
individual, ou seja, representa o azimute para apontar a câmara ao objecto de estudo, 

facultado pelo GPS 

 

ENQUADRAMENTO 

Proporciona especificações para a correcta obtenção da imagem, isto é, através do 
posicionamento de determinados elementos da paisagem em relação ao viewfinder permite-

se minimizar as divergências aquando da replicação das fotografias 

PALAVRAS-CHAVE PALAVRAS-CHAVE 
Termos descritores usados para identificar e catalogar as fotografias de acordo com o 

assunto captado 

 

APLICAÇÃO DO 
PROGRAMA 

Identifica se se trata da primeira aplicação do programa ou se este já se encontra na fase 
subsequente (e em qual) de repetição das fotografias 

 

DATA 

O preenchimento das fichas de campo e de caracterização implica o registo da data em que 

as fotografias foram tiradas, na época de Primavera ou de Outono, de forma a não haverem 
grandes discrepâncias de ano para ano 

 

HORA 
A hora a que cada fotografia foi tirada também tem de ser assinalada para que diferenças, 
por exemplo, de luminosidade não sejam tão acentuadas para épocas de observação 

equivalentes 

 

AUTOR Indica a autoria de todas as fotografias em cada época de observação 

 

SENSIBILIDADE 
ISO 

Expressa os valores de ISO definidos para as fotografias de cada ponto de monitorização 

 

ABERTURA 
DO DIAFRAGMA 

É descrita pelos valores de f/ (f-stop) e representa a abertura do diafragma fixada para cada 
ponto de monitorização 

 

VELOCIDADE 

DE OBTURAÇÃO 

Refere-se ao tempo de exposição (em segundos) adoptado para cada ponto de 

monitorização 

OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES 

Comentários acerca das mudanças que podem, à partida, ser identificadas, descrição das 

condições climáticas aquando da captura das fotografias ou apontamentos relativos às 
estações de monitorização em si 

 

DIRECÇÕES 
Descrição, estação a estação, dos percursos a adoptar para chegar a determinado ponto de 
monitorização e de continuação para o seguinte 

 

Resumindo, um aspecto fundamental na monitorização por fotografia é a utilização de uma técnica 

repetível, isto é, uma espécie de modelo que seja simples, minuciosamente documentado e ilustrado, 

de forma a que possa ser aplicado por pessoas diferentes, em espaços temporais distintos, e obter 

resultados idênticos. Todos os passos devem estar descriminados e devidamente esclarecidos, numa 

linguagem acessível e de rápida compreensão (Hall, 2001). Assim, de acordo com Hall (2001, pp. 4-

6), os elementos mais importantes para atingir os objectivos pretendidos de uma técnica bem 

documentada e bem ilustrada são os seguintes: 

 Um mapa de localização da área a monitorizar, acompanhado por outros mapas que 

indiquem de forma clara o layout do programa de monitorização; 
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 A marcação em mapa das localizações da câmara e identificação dos photo points, bem 

como uma breve descrição (mas passo a passo, pormenorizadamente) de como fazer a 

fotografia; 

 Uma descrição precisa das condições da fotografia da paisagem, incluindo a altura do dia, o 

clima e a estação; 

 A utilização de formulários apropriados e acompanhamento com instruções de campo para 

fazer a monitorização de uma forma regular e análoga em todas as repetições; 

 Uma lista do equipamento necessário, referindo a câmara utilizada, e as fichas de campo a 

serem preenchidas para cada fotografia; 

 Especificar se as fotografias são tiradas recorrendo a um tripé ou não; 

 Um conjunto de instruções de instalação e manutenção do equipamento fotográfico que 

sejam bem específicas e detalhadas, recorrendo a esquemas de fácil compreensão para a 

correcta e rápida montagem do material. 

 

4.4.4 Quando fotografar: periodicidade 

A ciência e a tomada de decisões só podem ser estudadas com a utilização de dados. Estes devem 
estar disponíveis, actualizados e completos. 

Antrop, M., 2000. p. 18 

Como referido, o resultado do programa de monitorização será ―um inventário abrangente das 

condições ao longo do tempo e um meio de análise de indicadores visuais das alterações ecológicas‖ 

(Lassoie et al., 2006, p. 150) de uma paisagem extensa como a da Arrábida. O qual deverá ser 

completado ao longo dos anos, consoante uma frequência de monitorização, sendo os pontos de 

monitorização novamente localizados e a paisagem fotografada repetidamente, produzindo um 

grande número de imagens de toda a área do parque. 

É, portanto, da máxima importância a determinação de quando se vai fotografar, isto é, ―com que 

frequência os photo points devem ser fotografados‖ (Hamilton, n.d., p. 3), devendo estar de acordo 

com o objectivo de monitorização (McDougald et al., 2003). As fotografias originais proporcionam 

uma representação válida da paisagem há cerca de 20 anos atrás e as paisagens poderão, então, ser 

revisitadas na mesma estação das originais, de forma a constituir novos conjuntos de fotografias para 

cada época de monitorização (Nyssen et al., 2009). 

Os intervalos entre as fases de monitorização serão, então, relativamente curtos o que ―irá ilustrar 

poucas alterações ecológicas nas paisagens [supostamente] intocadas‖ (Lassoie et al., 2006, p. 148), 

como é o caso de AP como a Arrábida. Apesar disto, e como referido, com a submissão da 

candidatura, é plausível que se verifique um desenvolvimento das condições socioeconómicas da 

região, e portanto, também do turismo, podendo conduzir a alterações mais aceleradas, como por 

exemplo a abertura de um sem número de novos trilhos, não controlados, pelos visitantes. 

Existem, ainda, algumas questões relevantes que necessitam de especial atenção, de modo a 

minimizar qualquer variação na recolha de fotografias, evitando problemas de consistência. Por 
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exemplo, as imagens tiradas ao longo de um dia, vários meses ou anos estão sempre sujeitas a, 

citando Sonnentag et al. (2012, p. 160): 

 Variações de iluminação da cena, devido à rotação diária da Terra – hora do dia; 

 Rotação da Terra – dia do ano; 

 Efeitos de sombreamento; 

 Nebulosidade e outras mudanças na transmitância atmosférica - condições climáticas em 

geral; 

 Alteração da cor da vegetação devido ao ciclo fenológico das plantas. 

Isto é, as condições da luz têm um impacto no resultado fotográfico: ―a hora do dia e a nebulosidade 

influenciam a temperatura das cores. O céu nublado tem um efeito em que as cores ficam mais 

suaves, enquanto que o sol brilhante se traduz numa luz forte‖ (Puschmann e Dramstad, 2003, p. 

260). Normalmente, a meio do dia, as fotografias também são desaconselhadas (Heilman II, 2011; 

Puschmann e Dramstad, 2003). Tal como referido, as condições de iluminação são fulcrais na 

fotografia de paisagem. Contudo, nem sempre se reúnem as circunstâncias ideais para captar as 

imagens e o tempo para o fazer é escasso, o que leva normalmente a que surjam fotografias com 

demasiada luminosidade, ou mesmo pela falta de rigor na definição da exposição. As horas ideais 

para fotografar são, usualmente, antes das 10:00 e depois das 15:00, alturas estas em que o sol está 

suficientemente baixo e permite uma boa luminosidade, amplificando o efeito de auréola (Hall, 2001; 

Heilman II, 2011). Carl Heilman II (2011, p. 120) refere-se à luz que estes intervalos proporcionam 

como a luz da hora mágica, isto porque, tendo em conta o ângulo a que o sol está nestas alturas (a 

menos de 10º acima do horizonte) e apesar de se estar já a lidar com uma luz directa (a partir do 

momento em que o sol aparece no horizonte), a luz é mais intensamente filtrada pela atmosfera e tem 

um tom mais quente, sendo, portanto, mais suave e com um alcance dinâmico menor, facilitando a 

captura da gama de tons completa da paisagem. 

É sobretudo a percepção da vegetação na imagem, como foi referido anteriormente, que vai ser 

afectada pela posição adoptada pelo fotógrafo relativamente ao ponto de luz, isto é, a posição do sol 

aquando da fotografia vai determinar a maior ou menor nitidez na distinção das espécies vegetais, 

afectando a ênfase que se dá à vegetação. Numa foto tirada na direcção do sol, a vegetação fica com 

a luz por trás, o que torna o seu limite mais perceptível e claro pelo efeito de auréola que se cria nas 

extremidades das plantas, destacando-as e dando à fotografia o tal efeito tridimensional; numa foto 

tirada com o sol por trás do fotógrafo, iluminando a vegetação de frente, esta apresenta-se muito 

mais difusa e parece sem grandes variações (Hall, 2001). 

Também as condições climáticas contribuem para a maior ou menor qualidade das fotografias. Em 

dias de céu limpo obtêm-se, evidentemente, resultados diferentes quando em comparação com 

fotografias tiradas em dias nublados. Se por um lado o tempo nublado não resulta num efeito 

tridimensional da imagem, o céu limpo tem como consequência as sombras. Todavia, caso seja 

inevitável, as imagens digitais podem ser melhoradas no computador (Hall, 2001). 
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No caso de O. Puschmann e W. Dramstad, a maioria dos pontos foi fotografada no período de Junho 

a Agosto, mas alguns também em Setembro e Outubro. No entanto, a decisão de se as fotografias 

vão ser tiradas exactamente na mesma época do ano ou não vai depender da questão que é objecto 

de discussão. Por exemplo, se interessa incluir a floração no estudo, se se procura uma época em 

que se verifique uma maior/menor afluência de visitantes, etc. (Puschmann e Dramstad, 2003). 

De forma a constituir um registo contínuo e significativo, as fotografias devem, como referido, ser 

tiradas com uma maior frequência. Alguns autores referem um intervalo mínimo de 5 anos, mas 

repetir o processo de ano a ano pode ajudar na percepção mais imediata de algumas mudanças 

menos expressivas. Este tipo de transformações pode, a princípio, passar despercebido mas ter uma 

evolução gradual e rapidamente tornar-se grave, daí a necessidade de uma monitorização constante, 

detectando as perturbações a tempo e visualmente (Magill e Twiss, 1965). Deve, então, ser feita uma 

apreciação dos indicadores da paisagem pelo menos anualmente (AMRS et al., 2012b). 

Em suma, a altura ou alturas do ano para fazer as fotografias têm de ser especificadas. As vantagens 

de ter datas estabelecidas relacionam-se com a existência de um ponto de referência consistente 

para avaliar e comparar as transformações ocorridas. Como referido, estabelecendo-se um intervalo 

de tempo consistente ao longo do qual a mudança é documentada, torna-se possível a obtenção de 

um registo das mudanças verificadas ao longo de vários anos e a evolução da paisagem (Hall, 

2002b). 

Para este estudo, pretende-se que exista apenas uma época de observação por cada ano de 

aplicação do programa, com um intervalo de tempo relativamente alargado entre estes 

(aproximadamente de 5 em 5 anos, por exemplo), incidindo nos períodos de Primavera ou de Outono 

(Arsénio, 2008). Opta-se por estas duas épocas tanto por questões relacionadas com a deslocação 

em campo (são as estações mais favoráveis em termos de temperatura, mas também no que se 

refere às condições climáticas em geral), permitindo, de igual forma, retratar as consequências dos 

meses mais chuvosos ou mais quentes, assim como os ciclos naturais reconhecíeis numa paisagem 

(Heilman II, 2011). Enquanto que na Primavera a paisagem é preenchida pelo verde das folhas que 

cobrem toda a vegetação, no Outono este carácter viçoso já não é tão aparente (Heilman II, 2011). 

São, portanto, as duas épocas do ano em que a passagem das estações é mais evidente, sobretudo 

no que se refere à flora  ―há períodos maravilhosos de transição subtil entre as cores novas e 

suaves da Primavera (...) e as cores brilhantes do Outono‖ (Heilman II, 2011, p. 116). Inclusivamente, 

é nestas duas épocas que se aconselha a visita do PNA: ―o Parque Natural da Arrábida pode ser 

visitado em qualquer altura do ano, dada a amenidade do clima, contudo, do ponto de vista 

paisagístico, a Primavera e o Outono são as estações que proporcionam uma paisagem de coloridos 

mais diversificados‖ (ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, n.d.). 

Aqui será apresentado somente o material que constitui a ‗situação de referência‘, correspondendo à 

primeira época de observação, a partir da qual se pretende que se continue o acompanhamento e a 

adição de novo material fotográfico ao arquivo (Arsénio, 2008). Aplicando-se, assim, o programa de 

monitorização ao longo dos anos em épocas homólogas, pretende-se que este atinja um alcance 
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Figura 21 – Processo de criação das fotografias panorâmicas: observação in situ; captura das fotografias 
individuais; stitching das diferentes imagens; e corte da panorâmica final (adaptado de Meitner, 2004; 

Sevenant, 2010). 

temporal bastante alargado, quem sabe de décadas, à luz do que acontece nos exemplos retratados 

no ponto 4.1. 

 

4.4.5 Processamento e tratamento de dados 

Este método permite, através do suporte de estudo sob a forma de imagens digitais, uma 

manipulação das mesmas para detectar e evidenciar os padrões de alteração, bem como a 

classificação dos tópicos da paisagem e, evidentemente, o arquivo das fotografias para a continuação 

da avaliação da evolução (Crimmins and Crimmins, 2008). 

 

4.4.5.1 Stitching de imagens 

O processo de ilustração da paisagem, que começa na observação in situ, e realização das 

respectivas fotografias (Figura 21), passa para a união das várias fotografias de um mesmo camera 

point de modo a formar uma única imagem (Sevenant, 2010). Estas são tiradas de modo a ficarem, 

em parte, sobrepostas  as vistas panorâmicas devem incluir sempre cerca de 10% (no mínimo) e 
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preferencialmente 30% de sobreposição entre fotografias (Hall, 2002b; Heilman II, 2011)  e a facilitar 

a sua união (Sevenant e Antrop, 2011). 

Contudo, há que ter em conta, como já foi referido, que como as objectivas de formato padrão são 

rectilíneas e corrigidas para problemas de distorção das linhas rectas, as panorâmicas podem sempre 

evidenciar linhas côncavas que foram endireitadas, linhas direitas que se tornaram convexas ou 

linhas convexas cuja curva foi ainda mais exagerada (Heilman II, 2011). Para evitar este efeito, Carl 

Heilman II (2011, p. 92) afirma que procura colocar-se no interior de uma curva côncava para que a 

linha de base do primeiro plano permaneça relativamente equidistante em relação à câmara e não 

sofra exageros, mas como a objectiva utilizada neste estudo é considerada normal existem, apesar 

de tudo, menos problemas de distorção no processo de stitching (Heilman II, 2011). Na junção das 

diferentes fotografias individuais que vão resultar no panorama, o software de edição de imagem 

―aplica [ainda] um algoritmo de correcção da distorção da lente, alinha-as automaticamente, e 

combina-as numa única imagem panorâmica‖ (Meitner, 2004, p. 7) (Figura 21). 

Como a maioria das distâncias focais não gera imagens com uma perspectiva natural, ou seja, 

semelhante à visão humana, para que as fotografias tiradas com diferentes distâncias focais 

correspondam à representação que se teria da paisagem com 50 mm, as panorâmicas são cortadas 

pela parte que se obteria com a objectiva ajustada a esta definição (Sevenant, 2010). Assim, o passo 

seguinte passa pelo corte da panorâmica (Figura 21) para constituir uma imagem correspondente à 

distância focal de 50 mm (cortar só a parte central da panorâmica resultaria numa fotografia padrão à 

distância focal de 50 mm) (Sevenant, 2010). 

Com a fotografia final podem ser feitas as correcções indispensáveis dos problemas relativos à 

exposição, ao equilíbrio de brancos e ao contraste/brilho (Meitner, 2004). 

O stitching das várias imagens pode ser feito recorrendo a um qualquer software para este fim 

direccionado, como por exemplo o Hugin, o Panorama Maker, o Photoshop, entre tantos outros. 

Neste estudo foi utilizado o Photoshop, apenas pelo facto de permitir uma maior liberdade em termos 

de edição das imagens e de sobreposição das fotografias antigas. 

 

4.4.5.2 Avaliação e comparação de fotografias 

Seleccionadas as fotografias de modo a cobrir toda a área e garantir uma amostra sólida da Arrábida, 

apesar de poderem representar diferentes intervalos de tempo, é possível comparar a situação 

anterior com a actual através da confrontação com os conjuntos de fotografias posteriores (Frankl et 

al., 2011). Assumindo que as características da objectiva original e da utilizada nos estudos mais 

recentes são idênticas, as propriedades de deformação em ambas as imagens serão, de igual forma, 

semelhantes (Frankl et al., 2011). A fase de interpretação dos indicadores de alteração com medição 

dos impactos observados constitui um passo essencial para o êxito do programa de monitorização 

com base no RP, tendo sempre como objectivo principal a preservação da biodiversidade do parque 

e, portanto, das condições ideais da sua paisagem (Lassoie et al., 2006). 
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A comparação dos pares de fotografias permite, desta forma, tirar conclusões relativamente às 

transformações observadas, referindo o aumento, diminuição ou persistência das condições originais 

da paisagem, como a densidade da cobertura do solo, os tipos de vegetação, entre outros (Lassoie et 

al., 2006). ―Se um par de fotografias é interessante ou não, depende da sua capacidade para nos 

dizer alguma coisa. Isso não significa necessariamente que tenham ocorrido grandes mudanças. 

Pode ser igualmente interessante ver onde não houve nenhuma mudança ou onde as alterações 

estão a começar‖ (Norsk institutt for skog og landskap, n.d.). 

A medição da mudança constitui uma dificuldade. Alguns estudos optam por descrições qualitativas, 

outros por abordagens quantitativas, fornecendo percentagens de mudança (Kull, 2005). Podem, 

então, ser considerados dois tipos de análise das imagens obtidas: uma análise quantitativa ou, por 

outro lado, qualitativa. 

Para a análise quantitativa, as fotografias geometricamente iguais podem ser comparadas da 

seguinte forma: na imagem original são traçados os principais elementos da paisagem captados, 

servindo estes de referência para as fotografias subsequentes (Frankl et al., 2011). A comparação 

das fotografias passa, então, pela delimitação e classificação de polígonos em todas as imagens das 

classes de ocupação (Arsénio, 2008; Kull, 2005). De ano para ano, em imagens análogas, nas quais 

já se procedeu ao tratamento em dados do tipo vectorial, calculam-se as respectivas matrizes de 

transição. As transformações entre as diferentes épocas de observação traduzem-se, desta forma, 

em perdas ou ganhos numa determinada classe de ocupação (Arsénio, 2008). 

A ―avaliação qualitativa da mudança ecológica temporal tem sido uma abordagem comum e útil para 

a interpretação de fotografias históricas repetidas‖ (Lassoie et al., 2006, p. 146). As mudanças 

pronunciadas podem ser facilmente delimitadas nas fotografias, como as que ocorrem ao nível do 

coberto vegetal, da composição vegetal, da altura ou perturbação da vegetação, da topografia ou do 

lixo orgânico (Lassoie et al., 2006). Em casos mais graves o solo pode encontrar-se completamente 

exposto, sem qualquer tipo de lixo orgânico ou vegetação, e, ainda, as raízes podem estar à 

superfície, ou as árvores danificadas, com lesões desde apenas ramos partidos ou cicatrizes ligeiras 

no tronco até cicatrizes profundas, ultrapassando mesmo a camada superficial (Lassoie et al., 2006). 

Trata-se de um tipo de observação mais empírico, sem se recorrer a processos que exijam cálculos e 

medições de áreas, para este caso mais adequado, tendo em conta a relativa estabilidade do parque 

(Frankl et al., 2011). 

Considerou-se, assim, que uma abordagem qualitativa é suficiente na comparação e análise de 

alterações num conjunto de fotografias. As mudanças devem ser enumeradas de acordo com as 

categorias da paisagem em que ocorrem, por exemplo, nas árvores, em vegetação mais rasteira, no 

solo, ao nível da erosão, nas infra-estruturas, etc., e distinguidas de acordo com a posição relativa em 

que se encontram na foto. Contudo, pequenas referências quantitativas podem ser utilizadas quando 

relevante, como duplicação da área florestal ou três novas casas, uma em ruínas (Kull, 2005). 

Se se focar, por exemplo, a vegetação, as espécies dominantes devem ser identificadas na fotografia 

e devem, de acordo com a avaliação qualitativa, ser comparadas entre as diferentes imagens em 

termos de aumento, diminuição ou estabilidade (Zier e Baker, 2006). Um aumento da extensão da 
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Figura 22 – Exploração das panorâmicas (adaptado de Meitner, 2004). 

ocupação por determinada espécie verifica-se quando esta surge ―em novas áreas não ocupadas na 

fotografia histórica‖ (Zier e Baker, 2006, p. 254), enquanto uma diminuição na superfície de ocupação 

pode ser observada nos casos em que um tipo de vegetação abrange uma área menor, quando 

confrontado com a fotografia histórica. Uma situação de estabilidade da paisagem caracteriza-se por 

não se apurarem mudanças ou por estas serem apenas bastante subtis (Zier e Baker, 2006). 

O grau de alteração, ou seja, as proporções de aumento ou diminuição da vegetação na paisagem, é, 

assim, classificado como moderado, ―quando uma espécie ou tipo de vegetação substituíram as 

espécies ou tipo de vegetação históricos em áreas localizadas‖ (Zier e Baker, 2006, p. 254), ou como 

extenso, ―quando uma espécie ou tipo de vegetação substituíram as espécies ou tipo de vegetação 

históricos, tornando-se o tipo de cobertura dominante em grandes áreas na cena (…) quando uma 

perturbação resultou na perda de um tipo de vegetação (…) [ou] como resultado da recuperação a 

partir de perturbações‖ (Zier e Baker, 2006, p. 254). Contudo, esta não deixa de ser uma apreciação, 

de certa forma, subjectiva, podendo a estimativa das alterações variar com as ideias pré-

estabelecidas do observador, e o que pode ser considerado como uma transformação moderada para 

um indivíduo, pode ser extensa para outro (Zier e Baker, 2006). 

 

4.4.5.3 Divulgação 

As informações obtidas devem ser relevantes no que diz respeito à utilização do parque e 

perceptíveis pelos visitantes em geral, e não destinadas somente a um núcleo restrito. Os visitantes 

devem estar cientes e advertidos dos danos que podem causar, sendo as informações resultantes 

das fotografias destinadas aos mesmos, para além da evidente importância para os gestores do 

parque (Puschmann e Dramstad, 2003). 

Após a execução do programa, estas informações a respeito do seu progresso têm, assim, de ser 

divulgadas, eventualmente, para revisões que se revelem inevitáveis, mas, e principalmente, para dar 

conhecimento dos resultados observados referentes à evolução da paisagem e das consequências 

da adopção de determinadas medidas de gestão, servindo de base à proposta de alternativas 

(―Monitoring Plan Development Process Template,‖ n.d.). 
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Relativamente à disseminação dos Valores da Arrábida, de modo a chegar mais facilmente ao público 

em geral e dar a conhecer atributos do parque que poderiam anteriormente passar despercebidos, 

propõe-se, entre documentários, exposições, artigos, entre outros, a criação de uma plataforma digital 

interactiva (arrabidadigital.com), na qual poderia também constar o trabalho de monitorização a 

decorrer e, principalmente, a base fotográfica panorâmica com todas as notas associadas aos locais 

retratados (AMRS et al., 2012b). As imagens panorâmicas podem, então, ser disponibilizadas para 

uma observação tanto interactiva, ―em que o observador pode explorar o panorama da mesma 

maneira que uma pessoa exploraria a multiplicidade de pontos de vista de uma determinada 

localização no mundo real (…) [permitindo] ver qualquer parte do panorama durante o tempo 

desejado‖ (Meitner, 2004, p. 6), como não-interactiva (Meitner, 2004) (Figura 22). 

 

4.5 Resultados do programa de monitorização 

Com a passagem do tempo, este arquivo pode revelar-se o resultado mais importante deste estudo. 

Westmacott, R., Worthington, T., Countryside Agency, 2006. p. 102 

4.5.1 Resultados obtidos 

Os conjuntos combinados de fotografias mostram que a amplitude da transformação da paisagem 

pode variar ao longo de toda a área do parque, sendo mais acentuada em certos pontos quando em 

comparação com outros mais remotos. A extensão/grau de alteração é desigual ao longo de toda a 

Arrábida. 

Os resultados da análise qualitativa demonstram uma estabilidade aparente notável da paisagem 

num longo período de tempo, mas também uma correlação entre a abertura de percursos e a perda 

de vegetação ou degradação do solo, e a documentação fotográfica da paisagem ao longo da 

Arrábida que as alterações ―não atingiram uma extensão que pode ser descrita, em termos gerais, 

como deterioração ambiental ou desastre ecológico‖ (Nüsser, 2000, p. 353). 

De uma forma geral, e como já referido, as maiores transformações na paisagem incidem, então, e de 

acordo com as informações proporcionadas pela comparação entre as panorâmicas e as 

correspondentes fotografias históricas (quando existentes), em áreas de maior acessibilidade, nos 

grandes marcos da paisagem, correspondendo principalmente aos valores culturais. 

As principais fortalezas são, como era de esperar, exemplo disto mesmo, tendo em conta todo o 

desenvolvimento das povoações na sua envolvência, mas também as intervenções a que foram 

sujeitas ao longo dos anos, nomeadamente aquando da década de 1940 com a comemoração dos 

Centenários, modificando o desenvolvimento da vegetação arbórea nas suas encostas – antes 

caracterizadas pelos afloramentos rochosos bem expostos – todo o carácter da paisagem, ocultando 

muitas vezes parte das fortificações. 

O aumento da biomassa que se observou em diversas áreas na Arrábida deve-se também, e 

essencialmente, a um outro factor: a restrição, ou mesmo a supressão do pastoreio, actividade que 

obviamente também imprime o seu cunho na paisagem e interfere na sua evolução, nomeadamente 

alterando o coberto vegetal (Correia, 1985). Isto decorrente das orientações de gestão levadas a 
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cabo pelo POPNA, que promoveram o ordenamento das práticas de pastoreio com a finalidade de 

garantir a conservação dos valores naturais em presença (ICNF - Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas, n.d.), tendo em conta que, a título de exemplo, é a esta mesma actividade 

(neste caso, o pastoreio com gado caprino, paralelamente ainda à ocorrência de eventuais fogos) que 

se atribui a possibilidade da responsabilidade pela redução, num passado recente, de uma das 

espécies mais importantes existentes nesta região, o Convolvulus fernandesii, um endemismo do 

Cabo Espichel (ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, n.d.). E é exactamente 

este o princípio subjacente ao condicionamento desta actividade, ou seja, dependendo das espécies 

existentes em determinado local, assim será necessário adoptar práticas de pastoreio específicas, 

manter práticas de pastoreio extensivo ou defender totalmente do pastoreio (ICNF - Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, n.d.). 

Esta libertação da vegetação da pressão associada ao pastoreio permitiu, então, a evolução da 

paisagem da Arrábida até às condições actuais (Anderson e Holte, 1981; West et al., 1984), 

constatando-se a transformação de áreas completamente desprovidas de biomassa em zonas 

cobertas inclusivamente já por vegetação de porte arbóreo. 

Por exemplo, no Castelo de Sesimbra (Anexo XII – Caracterização da situação de referência: Fichas 

de Caracterização 1, 3 e 4) é possível depreender que na envolvência da colina do castelo, onde 

agora se verifica a dilatação do edificado e onde muitas vezes surgem zonas ao abandono, ocupadas 

por comunidades herbáceas, existiam terras lavradas, numa vila não tão desenvolvida. A colina deste 

castelo está claramente mais preenchida pelo coberto arbóreo, anteriormente com muito menos 

expressão, situação esta que se repete no Castelo de Palmela (Anexo XII – Caracterização da 

situação de referência: Fichas de Caracterização 37 e 41), ocultando partes da cerca e dos baluartes. 

No interior da cerca de ambos os castelos sucede o mesmo tipo de evolução, com o crescimento da 

vegetação, a par da recuperação dos seus próprios edifícios (Anexo XII – Caracterização da situação 

de referência: Fichas de Caracterização 4 e 37). No caso da encosta do Forte de São Filipe (Anexo 

XII – Caracterização da situação de referência: Ficha de Caracterização 27), que se encontrava na 

sua maior parte também desprovida de qualquer tipo de vegetação de porte arbóreo, verifica-se 

agora uma grande mancha de árvores, terminando no actual Parque Urbano de Albarquel, onde 

antes se encontrava um parque de campismo. 

As zonas de praia são, também, alvo das maiores alterações, quer seja pela construção de melhores 

acessos e áreas de estacionamento (Anexo XII – Caracterização da situação de referência: Ficha de 

Caracterização 23), substituindo as anteriores passagens em terra batida, com a consequente 

deterioração da vegetação e promoção da sucessiva erosão do solo, de modo a suportar o número 

de pessoas que afluem a estes locais, ou pela própria edificação de infra-estruturas direccionadas 

para o turismo. No Portinho da Arrábida constata-se a diminuição da área de areal, dando lugar à 

actual estrada (Anexo XII – Caracterização da situação de referência: Ficha de Caracterização 30), e 

a construção de novas habitações e o desaparecimento de outras (Anexo XII – Caracterização da 

situação de referência: Fichas de Caracterização 30 e 31). Nas praias mais remotas, como sucede na 

zona de Sesimbra, as variações são poucas mas incidem essencialmente nas arribas, com riscos de 



 

 

75 

desabamento relativamente elevados, nos íngremes trilhos de acesso (Anexo XII – Caracterização da 

situação de referência: Ficha de Caracterização 7), bem marcados na vegetação, e ainda na limpeza 

da própria praia, sempre com lixo deixado ao abandono, decorrente de formas de lazer como o 

acampamento nestes mesmos locais. 

Na Serra da Arrábida, o aparecimento de habitações no meio da vegetação, pontuando-a de uma 

forma bastante evidente é outra alteração muito característica da área de estudo (Anexo XII – 

Caracterização da situação de referência: Ficha de Caracterização 21), tendo em conta que esta foi 

uma localização cobiçada e privilegiada pela sua qualidade visual inegável. A Serra do Louro, por sua 

vez, apresenta agora grandes manchas de olival (Anexo XII – Caracterização da situação de 

referência: Ficha de Caracterização 37), cultura esta que não se observava na altura da fotografia 

histórica. 

Ao longo dos percursos pedestres pode ser também constatado o corte em direcções que não as 

estipuladas (Anexo XII – Caracterização da situação de referência: Ficha de Caracterização 17) dado 

a obstrução de certos acessos, desbastando-se sucessivamente a vegetação nestes locais, podendo 

mesmo impor danos nas espécies presentes, e criando novos trilhos, dando azo à passagem de cada 

vez mais pessoas, contribuindo para a erosão em novos pontos e propiciando situações de 

instabilidade na paisagem. Tal facto resulta numa descentralização dos impactos já imputados na 

paisagem e a sua propagação. 

Estes são apenas alguns exemplos das transformações que a Arrábida tem vindo a sofrer ao longo 

dos anos (a caracterização completa da situação de referência encontra-se no Anexo XII), 

transformações subtis mas que ao longo do tempo acabam por ter a sua expressão na paisagem, 

motivo este que justifica a frequência de aplicação do programa de monitorização. Um intervalo entre 

épocas de observação mais curto não revelaria alterações evidentes, salvo se se verificasse a 

ocorrência de um qualquer fenómeno extremo, com consequências bastante notórias. Face às 

variações que ocorreram no intervalo de tempo proporcionado pelas fotografias históricas, face ao 

equilíbrio relativo da paisagem da Arrábida, pelo menos nas zonas menos alcançáveis, apesar de 

todas as questões relacionadas com os trilhos que as cortam, torna-se mais apropriado espaçar as 

épocas de observação de modo a obter informações expressas. 

A repetição das fotografias históricas e a selecção de novos pontos que se revelaram pertinentes 

resultaram nas 41 fotografias panorâmicas representativas da Arrábida, estabelecendo estas a linha 

de base para a monitorização e para a interpretação da mudança da paisagem. 

O RP revelou-se como o método preferencial para esta área de estudo e como uma ferramenta 

fidedigna, indicadora de uma estabilidade aparente, não só pelas informações que já possibilitou 

acerca do rumo da transformação desta paisagem, com as áreas de desenvolvimento da vegetação, 

as tendências de urbanização, ou mesmo as áreas em que as alterações são mínimas, mantendo-se 

o panorama original, mas também pelo próprio acto de percorrer o local, sem o distanciamento de 

uma vista aérea, evidenciando pormenores modeladores da paisagem como por exemplo as 

modificações ao nível da fachada das casas do Portinho da Arrábida e a variação do respectivo 

número de andares, ou mesmo a recuperação das fortalezas e outras edificações inseridas na área 



 

 

76 

da Arrábida. A produção de fotografias panorâmicas suprime, de certa forma, a tendência de 

representação de certos locais, ao abranger grandes áreas das diversas paisagens que a Arrábida 

encerra, constituindo uma vantagem à aplicação do RP com photo points limitados. 

Em suma, este método sobrepõe-se aos outros procedimentos de monitorização da paisagem por ser 

simples, com custos reduzidos e rápido  quando a rede de monitorização se encontra já definida 

todo o processo de aplicação se desenvolve de uma forma mais célere, pois aquando da fase de 

localização dos camera points originais todo o processo requer mais tempo  mas principalmente por 

ter a capacidade de retratar as alterações que a paisagem sofreu e chegar a todas as pessoas, 

independentemente do seu contexto. 

Para terminar, a Arrábida constitui, sem dúvida alguma, uma das paisagens mais estáveis do nosso 

país e que, a par de outros casos, pode considerar-se que parou no tempo. A sua classificação como 

Parque Natural em 1976 (factor determinante para a preservação desta riquíssima área) pretendia 

exactamente isto, a salvaguarda de todo o património abrangido – tanto natural, como cultural e 

histórico, e obviamente paisagístico – e controlar o crescimento urbano e industrial que à época se 

fazia sentir numa das áreas já então mais bem conservadas da Área Metropolitana de Lisboa 

(Direcção Nacional de Conservação da Natureza, 2014; Quercus – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza, 2014). Todo o esforço em torno da protecção da Arrábida não foi 

obviamente em vão, tal como se denota inclusivamente a partir do presente trabalho, com o 

impedimento bem-sucedido da proliferação de grande parte das pressões – mas não todas e em 

certos pontos as feridas na paisagem continuaram a evoluir (Direcção Nacional de Conservação da 

Natureza, 2014). 

―O homem (elemento natural como qualquer outro) terá sido primeiro escravo do meio físico; depois, 

e cada vez mais, elemento modificador dos compartimentos geográficos onde se fixou (…)‖ (Serrão et 

al., 1997, p. 22). E a Arrábida não foi excepção. A presença do homem nesta região é evidente ao 

longo de toda a sua história e reflecte-se na evolução da paisagem (Correia, 1985), e se por um lado 

resultou numa interacção harmoniosa, por outro ultrapassou todo e qualquer limite – é o caso da 

alteração da topografia, e evidentemente da paisagem, pela indústria extractiva, que se impõe 

sobremaneira na Arrábida, ameaçando o seu estatuto. 

Com o decorrer do tempo, o alastramento das explorações de inertes foi evidente e a indústria 

extractiva progrediu, ocupando actualmente uma área total de cerca de 323 ha (quando o PNA foi 

criado em 1976 ocupavam metade do espaço) (Correia, 1985; Direcção Nacional de Conservação da 

Natureza, 2014). Paralelamente à prosperidade e intensificação desta actividade económica, e como 

resultado da mesma, a paisagem da Arrábida foi altamente modificada e sofreu um elevado impacto 

negativo (de Carvalho, 2004; Direcção Nacional de Conservação da Natureza, 2014). A criação do 

PNA foi precisamente a oportunidade de cessar a actividade das pedreiras e da cimenteira mas o 

conflito entre a economia e a protecção da Arrábida (Correia, 1982) prevaleceu e estas foram 

deixadas de fora da sua delimitação (―As áreas não abrangidas pelo regime de protecção são todas 

aquelas que não são abrangidas pelos estatutos de protecção definidos no capítulo II do presente 

Regulamento (…)‖ e ―As áreas referidas no número anterior, assinaladas na planta de síntese, 



 

 

77 

incluem (…) as áreas de indústria extractiva e as áreas de indústria cimenteira‖ de acordo com os 

pontos 1 e 2, respectivamente, do Artigo 23º, do Capítulo III (Áreas não abrangidas por regimes de 

protecção) da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Agosto, referente ao 

Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida) – ―já existiam antes de o 

parque ser criado, e, quando foram fixados os seus limites, ficaram de fora, há quem diga que foi 

propositado‖ (Santos, 2012) – quais buracos ou excepções na sua classificação como AP, deixando 

uma ponta solta no que se refere ao sistema de licenças na indústria de exploração de inertes, 

absolvida de qualquer restrição inerente à classificação como PN, e em certos casos, dada a falta de 

controlo, facilitando o seu avanço para fora da sua circunscrição, permitindo que estas feridas na 

paisagem continuassem a evoluir. 

De uma forma muito resumida, com a entrada em vigor do POPNA, em 2005, foi interditada a criação 

de novas explorações na AP, para além de proibir a ampliação das já existentes. Contudo, legislação 

posteriormente aprovada viabilizou a expansão das pedreiras – não em área, mas em profundidade e 

por tempo ilimitado, visto que as licenças das pedreiras não estabelecem limites temporais à 

exploração de inertes mas antes determinam limites baseados em cotas de extracção. 

Evidentemente, esta situação significa que a longevidade de cada exploração depende do seu ritmo 

de retirada das matérias-primas (o qual pode ser mais ou menos elevado, consoante a conjuntura do 

mercado), e como tal esta indústria pode perpetuar-se na Arrábida por muitos mais anos do que havia 

sido previsto (Direcção Nacional de Conservação da Natureza, 2003; Tomás, 2010).  

Em suma, as pedreiras e a cimenteira correspondem apenas a pontos em que a alteração é 

concentrada, mas certo é que os espaços em que se encontram implantadas correspondem às zonas 

que mais evoluíram nesta região, e pela negativa, com um impacto visual bem evidente. Apesar 

destas áreas não estarem incluídas no PNA, como já foi referido, estão inseridas no maciço da 

Arrábida e zona envolvente (região proposta a Património Mundial), o que pesou na candidatura, para 

além da ausência de uma gestão rigorosa e de algumas dúvidas sobre a singularidade dos valores 

presentes (Direcção Nacional de Conservação da Natureza, 2014; Quercus – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza, 2014), e fez com que esta fosse perdida, situação esta já antevista: ―o 

impacte negativo paisagístico previsível provocado pela actividade da SECIL [entre outras], por mais 

20 anos [ou nem tanto], enfraquece a candidatura da Arrábida a Património Mundial‖ (Direcção 

Nacional de Conservação da Natureza, 2003). ―Conforme o compartimento da região onde nos 

colocarmos, esse factor humano contribuiu em graus diferentes para estruturação da paisagem 

respectiva (…)‖ (Serrão et al., 1997, p. 23): a estabilidade notável da paisagem da Arrábida 

desaparece apenas ao incluírem-se estas zonas. Não fazem parte da paisagem original da Arrábida e 

nem mesmo na candidatura são consideradas como tal e apesar deste estudo ter como base os 19 

valores referentes às paisagens da Arrábida enumerados na candidatura, não deixa de ser importante 

referir que as únicas áreas que realmente sofreram alterações significativas foram exactamente as 

únicas impostas à serra pelo homem e deixadas de parte para exploração de inertes aquando da sua 

protecção e apenas para benefício do próprio ser humano. Esta situação não pode ser descurada, é 

essencial que se mostre o bom assim como o mau, mas principalmente o potencial que a 

recuperação das áreas delapidadas e desfiguradas pela indústria extractiva pode ter (restabelecendo 
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os três princípios fundamentais da estética, natureza e bom funcionamento da paisagem), 

demonstrando uma vontade e um comprometimento em reverter a situação, para uma futura inclusão 

da Arrábida na lista do Património Mundial da UNESCO. 

Assim, um exemplo bem sucedido da recuperação de uma exploração na Arrábida é o da SECIL, 

levado a cabo pelo arquitecto paisagista Prof. Edgar Fontes, em que a reflorestação dos patamares 

nas pedreiras que já atingiram o seu limite se torna sucessivamente mais proeminente, com o 

desenvolvimento evidente de linhas verdes de vegetação na paisagem (SECIL - Companhia Geral de 

Cal e Cimento, SA, 2007). E é este tipo de projectos e intervenções de reabilitação que se devem 

ressaltar e fomentar, promovendo uma evolução no sentido de eliminar estas feridas na paisagem 

original da Arrábida. 

Contrariamente ao controlo industrial, pode-se considerar que o controlo urbano foi eficaz. Apesar da 

construção também constituir uma das principais pressões antrópicas que se fez sentir na Arrábida, 

neste caso a classificação da Arrábida como PN contribuiu sobremaneira para a sua contenção. Claro 

que se verificou a proliferação do edificado ao longo de toda a região, mas esta essencialmente pré-

classificação como AP – com as medidas de gestão implementadas pelo POPNA procurou-se 

estabelecer o seu desenvolvimento regrado, mas acima de tudo pretendeu-se ―empurrar as pessoas 

para fora‖ – ou pelas vicissitudes inerentes à sua regulamentação – "a criação do PNA foi um 

importante passo para a preservação da área, no entanto a demora na elaboração da legislação 

(regulamento e plano de ordenamento) [desde a classificação da Arrábida como PN, em 1976, até à 

aplicação do POPNA, somente em 2005, passaram 29 anos – um intervalo de tempo excessivamente 

grande e inquietante, um hiato em que a pressão ao nível da edificação, pela falta de 

regulamentação, de facto se fez sentir] e o seu incumprimento por parte dos proprietários e das 

autarquias que impugnaram o POPNA para poderem aumentar a edificação na zona, levou ao estado 

actual do edificado no parque" (Ferreira, 2014, p. 51) – ao invés de pura e simplesmente excluir estas 

áreas do seu limite de intervenção, como sucedeu no caso da indústria extractiva. 

 

4.6 Cuidados especiais e normas de conduta 

A educação dos visitantes tem sido considerada a abordagem mais adequada (…). 

De Barros, M.I.A., Magro, T.C., 2007. p. 374 

―Evitar os impactos não é uma opção [a paisagem não é estática, independentemente da origem da 

perturbação], a não ser que todo o uso de recreio seja restringido. Os gestores devem tomar decisões 

conscientes relativamente aos níveis apropriados de impacto e implementar estratégias de gestão 

que os mantenham em medidas aceitáveis‖ (Cole, 2004, p. 11). No entanto, entender o seu rumo 

permite que se apliquem estratégias para limitá-los, de modo a que a restauração futura das 

condições normais seja desnecessária (Cole, 2004). 

Posto isto, a gestão da paisagem implica a regulação da sua fruição, abrangendo medidas relativas à 

sua manutenção e conservação. A paisagem não pode, no entanto, ser encarada como um ermo, 

intocável. A Arrábida é, também, para os visitantes temporários. É todavia de salientar que tanto 
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situações de excesso de manutenção como a menos podem ser interpretadas de forma negativa. 

Uma manutenção em excesso pode resultar num estado artificial ou estéril; uma manutenção 

reduzida pode aparentar uma situação de negligência, o que, cumulativamente, pode resultar em 

casos de vandalismo (Coeterier, 1996). 

As paisagens estritamente planeadas, com uma gestão controlada, resultam em paisagens 
completamente artificiais (...) embora, mesmo assim, o seu desenvolvimento esteja longe de ser 

completamente determinado. 

Antrop, M., 2005. p. 31 

4.6.1 Limitar visitas em Áreas Protegidas 

A limitação dos impactos provocados pelas visitas em AP (muitas vezes, não pelo número de 

pessoas que se movimenta nestes locais, mas sim por comportamentos inapropriados) passa, 

também, pela educação ambiental, ―uma componente fundamental para a sobrevivência a longo 

prazo das áreas naturais‖ (de Barros e Magro, 2007, p. 374) na medida em que contribui para a 

configuração da postura do ser humano face ao ambiente em que se encontra. Assim, a transmissão 

dos benefícios inerentes a estas áreas é facilitada, aumentando a consciência das pessoas face aos 

valores culturais, ambientais e vivenciais da paisagem (de Barros e Magro, 2007). 

(…) a abordagem educacional é mais propensa ao sucesso porque os visitantes podem usar as 
informações, lidar com os conceitos e suas inter-relações e compreender as razões por trás de uma 

estratégia de gestão específica. 

De Barros, M.I.A., Magro, T.C., 2007. p. 374 
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CONCLUSÃO 

―A paisagem é um fenómeno dinâmico que muda quase continuamente. A mudança geral de uma 

paisagem é o resultado de processos complexos, e interaccionais, naturais e espontâneos e as 

acções planeadas pelo homem‖ (Antrop, 1998, p. 155). De uma forma geral, a paisagem pode ser 

encarada como ―a expressão da interacção entre o ambiente natural e as actividades do homem, que 

tenta tornar o seu ambiente mais adequado à sua vida e necessidades‖ (Antrop, 1998, p. 156). 

A mudança deve reflectir ―as diferenças entre os momentos de observação e isso tem muito a ver 

com o nível de detalhe e a precisão dos documentos utilizados, bem como a sua comparabilidade‖ 

(Antrop, 1998, p. 156). Ora, isto constitui um dos vários argumentos a favor do RP, na medida em 

que, muitas vezes, as imagens aéreas podem suprimir algumas informações. Para além da evidente 

vantagem de proporcionar material ao nível do visitante, de um ponto de vista terrestre, o RP é 

bastante mais flexível e de rápida aplicação quando em comparação com fotografias aéreas. (Antrop, 

1998) A título de exemplo, Marc Antrop refere que ―na geografia e ecologia históricas, são conhecidos 

exemplos de alterações importantes na paisagem devido a uma sequência rápida de desflorestação 

seguida de um período curto de cultivo e nova reflorestação, em que todo o seguimento entre os dois 

levantamentos topográficos sob a forma de mapas não mostram, quando comparados, qualquer 

alteração‖ (Antrop, 1998, p. 156). 

Isto é, ―o Repeat Photography é adequado exclusivamente para captar dados numa gama ampla de 

escalas temporais e geográficas, permitindo a observação da transformação ao nível da paisagem, 

mas também a dimensões micro‖ (Cerney, 2010, p. 1339). Na interpretação das várias sequências de 

imagens, a importância é dada às características dos elementos da paisagem, como a forma, o 

tamanho, o padrão, o tom, a textura e as associações espaciais entre os diferentes objectos 

presentes e cuja evolução ressalte ao longo das diversas imagens (Cerney, 2010). 

Sendo uma abordagem cuja metodologia implica bater toda a área de estudo, sobressai em relação a 

outros processos de documentação da paisagem. Não há substituto para as medições no local, 

sendo que a observação em primeira mão da região permite que se eliminem possíveis suposições 

que possam surgir a partir de métodos que, na realidade, acabam por se distanciar da paisagem em 

si (Cerney, 2010). Outros métodos, como a fotografia aérea ou a detecção remota, referidos atrás, 

têm limitações em termos de custos das imagens ou da própria disponibilidade de fotografias da área 

de estudo na data pretendida, mas também no que se refere à escala da documentação (Cerney, 

2010) – ―as condições de alteração de pequena escala podem não ser observáveis com imagens de 

satélite e fotografias aéreas porque a resolução proporcionada por estas técnicas é muito grosseira 

(…) algumas condições da paisagem são muito localizadas ou mascaradas [pelo coberto do solo] 

para permitir o reconhecimento de detalhes‖ (Cerney, 2010, p. 1343). Para a detecção destes 

elementos, a utilização da fotografia convencional é a eleita. 

A Convenção Europeia da Paisagem refere-se à protecção e ao planeamento da paisagem, 

afirmando que estes compreendem ―acções de conservação e manutenção das características 

significativas ou particulares de uma paisagem‖ (Council of Europe, 2000) e uma ―forte acção voltada 

para o futuro para melhorar, recuperar ou criar paisagens‖ (Council of Europe, 2000). Esta ―estimula 
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[ainda] a criação de inventários da paisagem para avaliar o seu estado e a configuração de sistemas 

de monitorização para acompanhar e gerir as mudanças‖ (Council of Europe, 2000). Este é o âmbito 

deste trabalho: a produção de um catálogo para o Bem candidatado a Património Mundial, recorrendo 

ao RP tanto na avaliação de fotografias históricas, como nos estudos de comparação subsequentes à 

fase 0 de execução da base fotográfica. 

Uma das grandes vantagens do RP passa, então, pela sua capacidade de proporcionar escalas 

temporais mais abrangentes, daí que aquando da sua concepção seja imprescindível que se tenha 

em conta que o estudo será continuado por outras pessoas – ―a fotografia original pode ser feita pelo 

investigador ou adquirida de outra fonte; as seguintes imagens são, então, fotografadas numa data 

posterior‖ (Cerney, 2010, p. 1340). 

Assim como os atributos do sistema actual são procedentes das influências históricas, as futuras 
características do sistema serão dependentes das condições actuais e das acções de gestão que 

influem na composição, estrutura e regimes de perturbação dos ecossistemas. 

Landres, P.B., Morgan, P., Swanson, F.J., 1999. p. 1186 

A transformação da paisagem serve, assim, de referência para as futuras decisões relativas à gestão 

do parque, quando confrontada com as condições correntes da paisagem e com a situação 

pretendida – clarifica a direcção da gestão (Landres et al., 1999). Uma referência que permite atenuar 

a lacuna que as medidas de gestão normalmente evidenciam, a da incapacidade para lidar com a 

incerteza inerente aos sistemas ecológicos, tendo em conta que ―os objectivos seriam definidos 

dentro das [suas] limitações‖ (Landres et al., 1999, p. 1186). 

―Alterar as características e a coerência leva à perda de identidade ou à sua transformação numa 

nova‖ (Antrop, 2005, p. 27). Como refere Antrop (2005, p. 27) as alterações numa paisagem, ainda 

que muito subtis, são inevitáveis, como uma expressão da adaptação contínua. Contudo estas podem 

atingir proporções tais que o reconhecimento torna-se difícil. Perde-se a identidade da paisagem 

(Antrop, 2005). É o que se procura evitar com a implementação de um plano de monitorização, de 

modo a defender a Arrábida, a par da protecção legal inerente a este tipo de AP. Preservar os valores 

do passado (Antrop, 2005). 

Contudo, a Arrábida é ainda vista como uma paisagem relativamente estável, com um indiscutível 

carácter único e identidade distinta. Esta singularidade traduz-se por denotar a sua ―complexa história 

(…), que ainda pode ser lida a partir da sua composição e estrutura‖ (Antrop, 2005, p. 25). 

Conclui-se, assim, que a abordagem à paisagem tem de ser integral/holística, considerando-a como 

um todo e constituindo uma interface entre o natural e o cultural (Hallet, 1983). ―A paisagem refere-se 

tantos aos seus componentes físicos primários (topografia, solo, água,…), como ao sujeito que a 

apreende (paisagem percepcionada) e às estruturas económicas e sociais (…) que contribuem para a 

sua manutenção (paisagem funcional) e para a sua modificação (dinâmica progressiva ou regressiva) 

ou para o seu abandono (paisagem fóssil)‖ (Hallet, 1983, p. 11), sendo que ―esta componente 

dinâmica é fundamental para explicar como a paisagem é vista e identificada. E, portanto, não pode 

ser excluída da análise‖ (Hallet, 1983, p. 18). Como tal, as medidas de gestão têm de representar ―um 

continuum entre uma lógica socioeconómica e ecológica, sem negligenciar as referências (sinais) do 
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passado‖ (Hallet, 1983, p. 18), baseando-se numa monitorização detalhada em termos espaciais e 

abrangente numa perspectiva temporal. 
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ANEXOS



ANEXO I  TABELA DE VALORES E FOTOGRAFIAS HISTÓRICAS 
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1 Risco (falésia)  4 

2 Terras do Risco  2 

3 Vale de Barris e Costeiras da Serra do Louro  1 

4 
Encosta sul da Arrábida no seu interface com o mar (baías, 
enseadas, praias e falésias) 

 5 

5 Encosta litoral sul entre Sesimbra e Cabo Espichel  3 

6 Encosta oeste do Espichel até à Praia da Foz (Lagosteiros)  6 

7 Promontório do Cabo Espichel (Farol)  10 

8 Serra da Arrábida  1 

9 Serra de São Luís e Gaiteiros  0 

10 

Vistas litorais a partir do mar (Chã dos Navegantes)  0 

Vistas litorais a partir do mar (Foz-Espichel)  0 

Vistas litorais a partir do mar (Portinho da Arrábida)  4 

 PAISAGENS PANORÂMICAS 

11 Formosinho  1 

12 Estrada do alto da serra (percurso dos miradouros)  4 

13 Forte de São Filipe  5 

14 Castelo de Palmela  29 

15 Convento da Arrábida  6 

16 Vista de Calhariz para Quinta d'El Carmen  0 

17 Castelo de Sesimbra  9 

18 Cabo Espichel (Cruzeiro)  1 

19 Matas densas (Vidal, Solitário e Coberta)  6 
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A Aqueduto do Cabo Espichel  5 

B Campo de Lapiás  4 

C Estrada entre a Serra da Arrábida e o Forte de Santa Maria  1 

D Forte da Baralha  2 

E Lapa do Bugio  4 

F Pedreira do Zé Galo  8 

G Portinho da Arrábida  10 

H Porto de Abrigo  11 

I Praia da Califórnia  2 

J Praia da Figueirinha  4 

K Praia de Albarquel  2 

L Praia de Galapos  1 

M Vistas a partir do mar (Pedreira do Zé Galo)  2 

N Vistas de Sesimbra  7 



ANEXO II − FOTOGRAFIAS HISTÓRICAS: INVENTÁRIO 

 





ANEXO III − CARTOGRAFIA: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DA TABELA DE VALORES 

 





ANEXO IV − CARTOGRAFIA: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DAS FOTOGRAFIAS HISTÓRICAS 

 





ANEXO V − CARTOGRAFIA: CRUZAMENTO DOS PONTOS DA TABELA DE VALORES COM OS 

PONTOS DAS FOTOGRAFIAS HISTÓRICAS 

 





ANEXO VI  REDE DE MONITORIZAÇÃO 

 

D
IA

 

ESTAÇÃO NOME 

GRAUS E MINUTOS DECIMAIS 
(DDM) 

GRAUS DECIMAIS 
(DD) 

ALTITUDE 

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 

1 

PM01 
Castelo de Sesimbra 
(Antenas) 

38º 27,513' N 9º 5,970' O 38,45855º -9,09950º 259 m 

PM02 

Castelo de Sesimbra (A 
poente dos moinhos do 
Facho) 

38º 27,665' N 9º 5,992' O 38,46108º -9,09987º 229 m 

PM03 

Castelo de Sesimbra 
(Estrada Fonte de 
Carvalho) 

38º 27,036' N 9º 5,868' O 38,45060º -9,09780º 130 m 

PM04 

Castelo de Sesimbra 
(Estrada Santana-Cabo 
Espichel) 

38º 27,452' N 9º 6,678' O 38,45753º -9,11130º 171 m 

PM05 
A caminho da Cova da 
Mijona 

38º 26,095' N 9º 8,835' O 38,43492º -9,14725º 211 m 

PM06 

Encosta litoral sul entre 
Sesimbra e Cabo Espichel 
(Cova da Mijona-Arriba) 

38º 25,849' N 9º 8,861' O 38,43082º -9,14769º 60 m 

PM07 

Encosta litoral sul entre 
Sesimbra e Cabo Espichel 
(Cova da Mijona-Casa) 

38º 25,912' N 9º 8,695' O 38,43187º -9,14492º 148 m 

PM08 
Encosta litoral sul entre 
Sesimbra e Cabo Espichel 

38º 24,971' N 9º 11,485' O 38,41618º -9,19142º 153 m 

PM09 

Encosta litoral sul entre 
Sesimbra e Cabo Espichel 
(Campo de Lapiás) 

38º 24,800' N 9º 11,410' O 38,41333º -9,19017º 46 m 

PM10 

Encosta litoral sul entre 
Sesimbra e Cabo Espichel 
(Chã dos Navegantes) 

38º 24,766' N 9º 11,442' O 38,41277º -9,19070º 32 m 

PM11 
Aqueduto do Cabo 
Espichel 

38º 25,274' N 9º 12,044' O 38,42123º -9,20073º 149 m 

PM12 
Mãe d'Água (Cabo 
Espichel) 

38º 25,230' N 9º 12,792' O 38,42050º -9,21320º 137 m 

PM13 

Encosta oeste do Espichel 
até à Praia da Foz 
(Lagosteiros) 

38º 25,247' N 9º 12,943' O 38,42078º -9,21572º 142 m 

PM14 
Promontório do Cabo 
Espichel (Farol) 

38º 25,194' N 9º 12,988' O 38,41990º -9,21647º 130 m 

PM15 

Promontório do Cabo 
Espichel (Santuário de N. 
Sra. do Cabo Espichel) 

38º 25,206' N 9º 13,013' O 38,42010º -9,21688º 134 m 

PM16 
Promontório do Cabo 
Espichel (Pedra da Mua) 

38º 25,523' N 9º 12,923' O 38,42538º -9,21538º 102 m 

PM17 

Encosta oeste do Espichel 
até à Praia da Foz (Praia 
da Foz) 

38º 27,131' N 9º 11,990' O 38,45218º -9,19983º 48 m 



2 

PM18 Serra da Arrábida 38º 29,216' N 9º 1,785' O 38,48693º -9,02975º 93 m 

PM19 Terras do Risco 38º 27,721' N 9º 1,551' O 38,46202º -9,02585º 220 m 

PM20 Risco (Falésia) 38º 27,464' N 9º 0,672' O 38,45773º -9,01120º 252 m 

PM21 

Estrada do alto da serra 
(Percurso dos miradouros-
Casas) 

38º 28,123' N 8º 59,920' O 38,46872º -8,99867º 260 m 

PM22 Convento da Arrábida 38º 28,344' N 8º 59,745' O 38,47240º -8,99575º 253 m 

PM23 

Estrada do alto da serra 
(Percurso dos miradouros-
Asa delta) 

38º 28,878' N 8º 59,363' O 38,48130º -8,98939º 378 m 

PM24 

Estrada do alto da serra 
(Percurso dos miradouros-
Portinho da Arrábida) 

38º 29,395' N 8º 58,551' O 38,48992º -8,97585º 362 m 

PM25 

Estrada do alto da serra 
(Percurso dos miradouros-
Miradouro Norte/Serras) 

38º 29,652' N 8º 58,013' O 38,49420º -8,96688º 356 m 

PM26 

Estrada do alto da serra 
(Percurso dos miradouros-
Miradouro Sul/Matas 
densas) 

38º 29,388' N 8º 57,385' O 38,48980º -8,95642º 310 m 

PM27 Forte de São Filipe 38º 30,777' N 8º 54,675' O 38,51295º -8,91125º 33 m 

PM28 

Encosta sul da Arrábida no 
seu interface com o mar 
(Figueirinha) 

38º 29,086' N 8º 56,731' O 38,48477º -8,94552º 16 m 

PM29 

Encosta sul da Arrábida no 
seu interface com o mar 
(Galapos) 

38º 29,082' N 8º 57,768' O 38,48470º -8,96280º 12 m 

PM30 
Portinho da Arrábida 
(Praia) 

38º 28,509' N 8º 59,031' O 38,47515º -8,98385º 7 m 

PM31 

Portinho da Arrábida (Forte 
de Santa Maria da 
Arrábida) 

38º 28,609' N 8º 59,041' O 38,47681º -8,98401º 1 m 

3 

PM32 
Vista de Calhariz para 
Quinta d'El Carmen 

38º 28,186' N 9º 2,618' O 38,46977º -9,04363º 99 m 

PM33 A caminho do Formosinho 38º 28,747' N 9º 1,207' O 38,47912º -9,02012º 143 m 

PM34 Formosinho (Desnível) 38º 28,840' N 9º 0,036' O 38,48067º -9,00060º 501 m 

PM35 Formosinho (Serras) 38º 28,865' N 9º 0,021' O 38,48108º -9,00035º 500 m 

PM36 
Formosinho (Marco 
Geodésico) 

38º 28,719' N 9º 0,049' O 38,47865º -9,00082º 486 m 

PM37 

Castelo de Palmela (Vale 
de Barris e costeiras da 
Serra do Louro) 

38º 33,969' N 8º 54,020' O 38,56615º -8,90033º 277 m 

PM38 Castelo de Palmela (Vila) 38º 33,960' N 8º 54,016' O 38,56600º -8,90027º 274 m 

PM39 
Castelo de Palmela 
(Moinhos) 

38º 33,953' N 8º 53,951' O 38,56588º -8,89918º 254 m 

PM40 
Castelo de Palmela 
(Serras) 

38º 33,949' N 8º 53,996' O 38,56582º -8,89993º 267 m 

 PM41 

Castelo de Palmela 
(Miradouro do Largo de S. 
João) 

38º 34,241' N 8º 54,193' O 38,57068º -8,90322 181 m 

 



ANEXO VII − CARTOGRAFIA: LOCALIZAÇÃO DA REDE DE MONITORIZAÇÃO 

 





ANEXO VIII − PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

 





ANEXO IX − MODELO DE FICHA DE CAMPO 

 





ANEXO X − MODELO DE FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 

 





ANEXO XI − REGISTOS DE CAMPO 

 









ANEXO XII − CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
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