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1. TNTRODUgAO
1.1. Enquadramento geral

As actividades humanas desenvolvem-se de forma sistem5tica, cumulativa e continuada
sobre a Tena, desde h6r milhares de anos, produzindo alterag6es significativas na sua face.
Desde que o Homem primitivo recolheu os primeiros frutos da Natureza e cagou os primeiros

animais, teve inicio um lento mas profundo processo de transformagEo do territ6rio cujo
resultado, visivel para todos, 6 a construgSo de Paisagens.

Esta decorre para al6m da aca6o directa da Natureza, directamente da aca6o humana sobre
a matriz biofisica com vista d transformagSo dos ecossistemas naturais no sentido do
aproveitamento eficaz dos recursos e 6, implicitamente, influenciada pela sua cultura.
Durante mil6nios e at6 h6 relativamente pouco tempo, este processo caracterizou-se, ao nivel

do planeta, por um relativo equilibrio Homem
baseadas num conhecimento empirico

e

-

Natureza consequEncia de aca6es colectivas

inter-geracional,

e

sensibilidade aos processos

naturais, de que resultaram paisagens tradicionais caracterizadas pela beleza e harmonia-

No entanto, ao longo do tiltimo s6culo e fundamentalmente nas 0ltimas d6cadas, este
equilibrio tem vindo a ser seriamente comprometido e este tipo de actuagSo a ser substituido
pelo cada vez mais acelerado, intenso e abrangente processo de metamorfose e degradagSo
paisagistica, d medida que aumentou o ritmo, a escala e a complexidade das interveng6es.
Se durante grande parte da historia da Humanidade, a explorag6o e utilizagdo dos recursos
se limitou a espagos muito concretos e se baseou no aproveitamento e ocupagdo equilibrada
dos mesmos, a evolugdo das sociedades, das perspectivas econ6micas e dos valores

dominantes ditaram, mais recentemente, alterag6es nas actividades econ6micas e nos
sistemas de exploragSo do territ6rio, assim como nos meios e modos de vida que, baseados
numa visdo de curto prazo e na procura do r5pido rendimento, t6m sido respons6veis pela
progressiva degradagEo paisagistica e ambiental.

Com efeito, hoje em dia, atrav6s do elevado nivel tecnologico alcangado, de uma populagdo
mundial crescente com uma profunda alteragEo quer da sua distribuigdo espacial, quer das

suas necessidades e comportamentos, e do enorme crescimento e desenvolvimento das
cidades, as intervengdes humanas atingem niveis de abrang6ncia e de influ6ncia nunca
antes experimentados. lnterveng6es que t6m desrespeitado, com demasiada frequ6ncia, as
pr6prias "regras e limites" da paisagem, originando situag6es que p6em em risco a sua
estabilidade fisica, integridade ecol6gica, identidade cultural e sustentabilidade econ6mica,
para al6m da qualidade de vida do pr6prio Homem e as suas perspectivas de futuro.

O Homem parece ter esquecido o seu lugar no Ecossistema Global e o seu pape!, como
agente primordial, no processo de construgSo e gestdo da paisagem, enquanto seu habitat.

Embora seja evidente que, globalmente, se assistiu a um progresso no percurso do Homem
ao longo do tempo, nem sempre as conquistas que marcaram este processo se t6m reftectido
num efectivo desenvolvimento social, cultural e econ6mico, n6o sendo, por isso, exagerado

referir que, como resultado de uma exploragSo do territ6rio com o objectivo 0nico da
maximizag6o da sua produtividade, alheia d import6ncia e ao valor dos sistemas naturais e

dos mosaicos culturais que sustentam e qualificam a paisagem contempor6nea,

esta

apresenta-se, globalmente, em crise.

Os sintomas da crise que afecta a paisagem neste inicio de mil6nio, consequ6ncia da
aceleragSo e intensificagSo dr6stica dos processos de transformagSo, manifestam-se atrav6s

de um vasto conjunto de problemas e desequilibrios que, n6o sendo exclusivos da 6poca
actual, adquiriram uma gravidade sem precedentes por: (i) se terem generalizado em termos

espaciais, ocorrendo tanto no campo como na cidade e nesta quer no centro, quer na
periferia, (ii) corresponderem, em termos temporais, a processos mais r6pidos e, muitas

vezes, irreversiveis,

e no geral (iii) se tratar de interveng6es que

demonstram quer um

e

desrespeito pelo esforgo dispendido e saber acumulado pelas
sucessivas gerag6es, quer pela falta de compreensdo e sensibilidade relativamente d
absoluto desprezo

ess6ncia, ao funcionamento, ao valor e complexidade das paisagens que s6o modificadas
ignorando o seu valor econ6mico, os seus conte0dos formais e est6ticos, a continuidade dos
ecossistemas, a riqueza patrimonial que det6m e a sua import6ncia na qualidade de vida das
comunidades humanas.

Se

6

evidente que

a

paisagem sofre, actualmente, uma s6rie

de

processos de

homogeneizagilo e fragmentagdo associados d crescente urbanizagSo, d extensSo das redes

de infra-estruturas de comunicagSo e ds profundas modificag6es dos sistemas de utilizag6d

da terra, considerados os mais significativos e os de maior incid6ncia sobre as estruturas
morfol6gicas e funcionais da paisagem, 6 um facto que nos encontramos, hoje, numa
situagSo de confronto entre as paisagens tradicionais e as contempordneas.

Apesar de

a

paisagem, pelas raz6es

j5

apontadas, ter evoluido nas 0ltimas d6cadas no

sentido da diminuigdo da sua diversidade

e

e da perda de elementos e
estruturas essenciais ao seu estado de equilibrio funcional e ecol6gico, permanece, no
complexidade,

entanto, uma parte da sua estrutura fisica e algumas refer€ncias espaciais reveladoras da
relag6o simbiotica entre a sociedade e o territ6rio, que teimam em resistir a essa exagerada
simplificagSo e tendOncia homogeneizadora.
Em face da constatag6o de que neste momento o Homem, apesar de estar a alterar r6pida e

profundamente as paisagens, ndo est5, contudo, a eliminar por completo as suas formas de
organizagdo tradicional e as especificidades respons6veis pela identidade e car6cter de cada

uma delas, urge encontrar novas abordagens

e

novas respostas aos processos que

configuram e dinamizam a paisagem actual, mosaico de paisagens construidas no passado e

no presente, onde o Homem desempenha, talvez nunca tanto como hoje, um papel
fundamental e de grande responsabilidade.

Trata-se de, por um tado, encontrar

a

atitude correcta quer para integrar

e

articular

harmoniosamente espagos distintos e contrastantes enfatizando a identidade e autenticidade
de cada um deles, contrariando a hibridagSo das suas caracteristicas, quer para qualificar as

paisagens mais afectadas por

um processo de

transformagdo alheio

a

riqueza e

singularidade do que nos foi legado.

Perante este novo desafio

6 necess6rio rever os modelos de ordenamento do territ6rio

e

responder com modelos ideol6gicos e pr6rticos de planeamento e desenho da paisagem que
procurem responder, de forma eticaz e completa, quer aos novos problemas ambientais e
espaciais decorrentes do extraordindrio desenvolvimento tecnol6gico e do actual processo de
transformagSo territorial, quer ds expectativas e necessidades da sociedade contemporAnea.

Este pressuposto 6 0til para analisar uma questdo essencial: a de, face ds continuas
mutagoes paisagisticas e constantes mudangas sociais e econ6micas (interesses e desejos
das populag6es, disponibilidades de recursos humanos e financeiros), traduzir para a prStica

um sistema de planeamento de natureza diferente que, sendo eapaz de absorver as
inevit6veis alteragOes espaciais, seja coerente com objectivos de salvaguarda, a longo prazo,

das paisagens que mantiveram at6 aos nossos dias a sua heranga cultural e equilibrio
espacial, e que pela sua invulgar qualidade se pretendem preservar; um sistema de
planeamento e de desenho que consiga perspectivar a actuagdo na paisagem baseando-se

no desenvolvimento de metodologias de interveng6o inovadoras capazes de orientar as
inevit6veis transformag6es, conciliando a perman6ncia e valorizagdo das estruturas naturais
e antropicas que lhe conferem singularidade e car5cter, com a din6mica de transformagSo ao
nivel da organizagdo dos elementos que a comp6em.

Neste sentido, se a preservagdo da paisagem 6 um objectivo primordial porque representa
um patrim6nio insubstituivel e uma garantia da identidade colectiva, a sua transformagio tem
de ser controlada ndo so por raz6es ecol6gicas e da necessidade de assegurar a qualidade

ambiental

e das estruturas de suporte dos processos

naturais,

e das fung6es s6cio-

econ6micas dos ecossistemas, mas tamb6m por raz6es que se prendem com a sua definigdo
e configuragdo espacial e forma!.

Rejeitamos quer a ideia de que as consequOncias nocivas associadas ao uso indevido dos

territ6rios e dos recursos, e ao seu planeamento ineficaz, s6o uma fatalidade, quer uma
atitude imobilista e nostSlgica de regresso ao passado.

Num contexto de intenso desenvolvimento e r6pidas transformag6es, interessa-nos antes
uma interpretagdo integrada e actualizada da paisagem fundamentada tanto nos seus valores
espaciais e culturais, tradicionais, como numa visSo dindmica que ajude a compreender a

paisagem contemporanea e a possibilidade de a adaptar ds necessidades e estrat6gias da
sociedade, centrada numa forma inovadora de recriagSo e reinvengdo do espago.
experimentam actualmente,

a

de mudanga que o territ6rio e a sociedade
e com as oportunidades de planeamento e de projecto que

Directamente relacionada com

nogSo

aquela proporciona, interessa-nos uma leitura global e transversal da paisagem que permita a

todos os agentes intervenientes, com ou sem responsabilidades directas na

sua

transformag6o e gestdo (politicos, t6cnicos, cidaddos em geral), encontrar o sentido que a

paisagem possui nas suas dimens6es ecol6gica, s6cio-econ6mica, cultural e sensorial, e
nesta perspectiva orientadora de uma intervengSo equilibrada sobre os importantes valores e
os v6rios interesses em presenga.

Numa 6poca em que a paisagem 6 condicionada e afectada por um diversificado e complexo

conjunto de actuag6es cada vez mais sectoriais e especializadas, e causando problemas
cada vez mais graves (especulagdo imobili6ria, ocupagSo urbana intensa e desordenada de

solos com elevado valor ecol6gico e/ou agricola, destruig6o e degradagSo do patrim6nio),

cuja resolugSo exige enormes custos sociais e ambientais, torna-se essencial uma
interpretagdo ecol6gica e cultural da paisagem que permita apreender l6gicas de
desenvolvimento espaciais 0teis ao processo de planeamento, orientando a formulagSo de

novos objectivos tanto para a preservagSo, como para a transformagSo da paisagem, de
modo a possibilitar actuag6es concertadas e consequentes no tempo, que recuperem o
significado da paisagem e da cidade como patrim6nio, integrando-o nos futuros processos de
(re)desenho urbano e paisagistico.
NEo nos restam d0vidas de que as rSpidas e intensas transformag6es da sociedade e do
territ6rio implicam e tornam necess6rias mudangas importantes nos conceitos e modelos de
organizagSo e gest6o da cidade e da paisagem.

Face d inoperdncia dos modelos e processos de planeamento em curso, nomeadamente no

que diz respeito d falta de qualidade dos conte0dos formais dos espagos produzidos na
actualidade e d vis6o sectorial e redutora de uma administragSo urbanistica e territorial pouco

eticaz, pretende-se efectuar, ao longo do presente trabalho, uma reflexfio acerca do actual

modelo de ordenamento espacial das actividades humanas procurando, tamb6m, indicar
novas vias que permitam alcangar um novo modelo de organizagdo e gestSo territorial, mais
esclarecido e etic,az, propiciador de paisagens social e ambientalmente sustent5veis.

Recorre-se, para isso, a uma abordagem te6rica, conceptual de busca de novos conceitos e

paradigmas,

e formulagSo de estrat6gias e

metodologias

de intervengio

integrada,

igualmente experimental, apoiadas em principios de sustentabilidade, utilizadas num estudo
de caso concreto.

4

Foi este prop6sito, talvez demasiado ambicioso, que motivou a elaboragSo deste trabalho,
para a qual se partiu com algumas convicA6es:

- de que a condigeo paisagistica contempordnea, caracterizada pela oposigdo de realidades
de diferentes naturezas em que a distingdo entre a cidade e o campo se dissolve
gradualmente, exige que se considere o funcionamento dos seus espagos e estruturas num
sistema global e integrado, mantendo-os em conjunto tanto na an6lise actual da paisagem,
como na intervengSo sobre a mesma;
de que a paisagem actual, marcada por uma intensa fragmentagSo espacial provocada pela
dispersSo da urbanizagEo, por vias de comunicagEo em crescente expansdo e pelo

-

progressivo abandono dos sistemas agricolas e a sua conversSo em 5reas expectantes em
relagSo ao crescimento urbano, necessita de um novo modelo de organtzagdo e gest6o que a
assuma e ordene como um todo, Com respeito por cada uma daS suas partes;

-

de que a cidade actual, cada vez mais regional quanto

i

sua extensSo e influ6ncia, e plural

quanto d sua forma fisica, simultaneamente compacta, difusa e em rede, onde se incluem
espagos intersticiais, agricolas e naturais, necessita de um novo modelo de planeamento e
desenho que a encare numa perspectiva globalizante, considerando as suas diversas escalas
territoriais;

de que a indispens6vel vis6o globalizante sobre a paisagem e a cidade, requer uma
concepgao mais dinimica e abrangente do patrim6nio que inclua os distintos tipos de bens,
tanto as criag6es da Natureza como as da Cultura, e a sua gest6o integrada no dmbito dos

-

processos de ordenamento e planeamento urbano e paisagistico.

A paisagem e o seu ordenamento, no qual se inclui o planeamento e desenho da cidade, e a

salvaguarda activa

do

patrim6nio, s6o encarados neste trabalho numa perspectiva

dominantemente fisica, sem esquecer, no entanto, os aspectos s6cio-culturais, econ6micos e

sensoriais, estreitamente relacionados no todo que constitui a paisagem, chamando-se
frequentemente a atengSo para as interdepend6ncias que devem estar sempre presentes,
sob pena de deformar esse todo.
Apesar disso, tendo-se assumido a paisagem na sua globalidade e entendendo-se que o seu
ordenamento ter6 que articular opgOes de organizagdo territorial relativas quer ao espago
urbano, quer ao espago rural e natural, com as exig6ncias de integragdo das questOes do
patrim6nio, foi-se obrigado

a percorrer muitos e variados temas, e a adoptar uma atitude

holistica

e

inter-disciplinar, que parece entrar em contradigdo com

a

necessidade de se

desenvolver um trabalho individual.

No entanto, em cada um dos muitos assuntos abordados, n6o se procurou esgotar
bibliografia ou a pr6pria tem6tica, mas apenas recolher de cada um a informagSo e a
percepgSo indispensSveis a uma vis6o global e integrada sobre a paisagem, e ao mesmo
tempo focada nos seus valores mais permanentes, assim como sobre os seus possiveis
modelos e instrumentos de ordenamento.

Face d aceitagSo de que os modelos de desenvolvimento urbano actuais p6em em causa a
perpetuidade, no tempo, da qualidade de vida das populag6es, do ambiente e do patrim6nio,
pretende-se reflectir sobre a reconciliagSo do urbanismo com a paisagem e de que modo,
esta pode servir de modelo dquele, atrav6s da integragSo dos processos naturais e culturais
no sistema de planeamento e gestSo do territ6rio, n6o s6 ao nivel da cidade como d escala

da regido urbana, na procura de novos caminhos para o desenvolvimento de modelos
urbanos baseados em crit6rios e principios de sustentabilidade.

Este trabalho prop6e-se abordar o tema do planeamento e desenho urbano segundo um
paradigma de sustentabilidade que critica e rev6 a atitude dominante e convencional, o que
pressup6e novas atitudes nos processos e objectivos de ordenamento e gestSo espacial,

explicitados pela aplicagSo

de novos conceitos como paisagem global,

cidade-regido,

patrim6nio paisagistico, estrutura ecologica e patrimonial, e linhas conceptuais emergentes

como continuidade ecol6gica e cultural, ecologia da paisagem, complexidade, landscape
urbanism, requerendo abordagens holisticas e multi-disciplinares, e t6cnicas integradas.

Considerando, no entanto, tratar-se de um assunto extenso

e complexo, pressupondo

a

abordagem de mriltiplas dimens6es, procurou-se, para al6m do que jd foi referido, aprofundar

o estudo dos temas que se inserem no 6mbito da investigagSo em Arquitectura Paisagista,
particularmente no contexto da investigagSo do ordenamento da paisagem e do planeamento
urbano de base ambiental, designadamente a an6lise e sintese dos problemas inerentes d
paisagem actual, a busca de solug6es alternativas de ordenamento e planeamento urbano, e

o

desenvolvimento de uma perspectiva de integrag6o da "Natureza"

e do patrim6nio no

(re)desenho da cidade.

Tendo em vista o aprofundamento destes temas, para al6m da sua an6lise numa perspectiva
te6rica baseada numa pesquisa das principais contribuig6es cientificas, t6cnicas e politicas

ao nivel internacional e nacional, desenvolveu-se tamb6m um estudo de caso ilustrativo
sobre o Sistema Urbano OlhSo

- Faro - Loul6, representando contributos para a promogSo

de um ordenamento e gestio sustent5veis dos sistemas urbanos.

Deste modo, procura-se desenvolver quer uma recolha bibliogriifica

e

documental da

evolugSo de conceitos essenciais, cl6ssicos e emergentes, operantes, assim como efectuar

uma breve reflexdo sobre alguns casos de estudo de forma a retirar orientag6es para a

6

definig6o de estrat6gias de planeamento para a integragSo dos espagos ndo-edificados num
novo modelo de cidade, quer um conjunto de reflex6es e recomenda@es aplic6veis em

diferentes niveis e instrumentos de planeamento em que se pode enquadrar a requalificagdo
dos sistemas urbanos.

por outro lado, numa fase em que o debate sobre esta tem6tica continua activo, os conceitos
e crit6rios n6o est6o definitivamente fixados, e as linhas de reflexSo permanecem abertas,
pretende-se contribuir, igualmente, para o debate relativo a novas concepg6es e estrat6gias
de intervengSo em sistemas urbanos, que se reveste de grande actualidade tanto noutros
paises como em Portugal, embora no nosso pais surja ainda como um tema pouco divulgado
nos Ambitos cientifico e t6cnico.

O presente trabalho reflecte, pois, uma investigagdo te6rica e aplicada que, partindo de
conhecimentos especificos de um conjunto diversificado de dominios cientificos, pretende
contribuir para a sua utilizagio integrada e mais eficiente na tomada de decis6es de
ordenamento da paisagem

e na formulagdo de um modelo orientador de uma

desej6vel

renovagSo do processo de planeamento e desenho da cidade.
1.2. Objectivos, conte0do e estrutura de investigagSo

Os objectivos da investigagSo desenvolvida s5o sintetizados nas quest6es que se enunciam
seguidamente e cujos temas, a elas subjacentes, sio aprofundados ao longo dos capitulos

que a organizam, de acordo com uma estrutura sequencial e articulada que procura
responder ds hipoteses colocadas e ao desenvolvimento da abordagem teorica e
experimental na investigag6o em causa.

i) euais os paradigmas que t6m, em geral, influenciado as relag6es entre a sociedade e o
territorio no fimbito do processo de construgSo e transformagdo da paisagem? (Capitulos 2, 3

e4)
ii) Como se equaciona a intervengdo na paisagem actual, atendendo ds suas dimens6es
est6tica, ecol6gica, cultura! e s6cio-econ6mica, com o objectivo de que tanto a Natureza
como a sociedade se possam desenvolver a longo prazo? (Capitulo 2)
iii) Que factores estSo na origem do modelo de cidade actual, quais os fen6menos, processos

e

formas responsSveis pela sua configuragSo,

considerado insustent6vel? (Capitulo 3)

e

porque

6 que o

referido modelo

6

iv) Como 6 que o modelo de cidade-regiEo, na perspectiva da interpretagdo e intervengdo nos

territ6rios urbanos contempor6neos, pode dar resposta aos problemas urbanos actuais e
contribuir para a sustentabilidade urbana? (Capitulos 3 e 5)

v)

Como podem ser tidos em consideragEo os valores patrimoniais da paisagem no

ordenamento, requalificagEo e gestSo dos sistemas urbanos? (Capitulo 4)
vi) Qual o contributo das nog6es, holisticas e integradoras, de paisagem, cidade e patrim6nio
para o desenvolvimento urbano sustent6vel, e qual a importincia do sistema de espagos n6oedificados neste processo? (Capitulo 5)

vii) Como inserir, no novo sistema de planeamento e no novo desenho urbano, os crit6rios e
principios estrat6gicos de sustentabilidade? (Capitulos 5 e 6)
viii) Qual a contribuigdo das novas linhas conceptuais, contidas nas emergentes estrat6gias e
metodologias de intervengdo na paisagem, para

a criag6o de sistemas urbanos, socia! e

ecologicamente, coesos e equilibrados? (Capitulos 5 e 6)

Na estrutura seguida, para al6m destas p6ginas preliminares relativas ao enquadramento
geral do trabalho e d definigEo de objectivos e quest6es de investigaqdo, s5o indicados os
temas abordados e analisados em cada um dos capitulos.
No Capitulo 2 considera-se a integragdo das dimens6es est6tica, ecol6gica, cultural e s6cioecon6mica da paisagem no quadro do planeamento ambiental e ordenamento paisagistico,
bem como a an6lise de paradigmas que representam as diferentes formas de compreender a
paisagem contemporinea e de nela intervir, com vista d sua adaptagSo ds necessidades e
estrat6gias da sociedade.

Abordam-se os contributos da Arquitectura Paisagista para

o tema da

interpretagdo e

intervengdo na paisagem actual, analisando-se os conceitos, objectivos e metodologias de

intervengEo,

na sua

prestagEo para uma abordagem integrada

dos espagos,

suas

potencialidades e problemas, e para uma praxis de base ambiental assente numa dial6ctica
permanente entre natureza e cultura.

O conceito de paisagem global como modelo actual do enquadramento das relag6es entre a

cidade e o campo, 6 analisado no que se refere aos objectivos de gestSo dos sistemas
urbanos e naturais como partes inter-actuantes e interdependentes de um todo indivisivel.

No Capitulo 3 analisam-se os aspectos mais relevantes da actual discussdo em torno da
nog6o de cidade, pelo que se procura identificar e caracterizar, sucintamente, os principais
problemas decorrentes do processo de urbanizagSo da paisagem, ao longo do tempo, com
especial relevo para os desequilibrios e disfung6es decorrentes do modelo de cidade
emergente. A procura de solu@es para estes problemas tem contribuido para a investigagfio
de um novo paradigma de desenvotvimento urbano baseado no reequilibrio entre os dois

modelos de ocupagSo e gestSo espacial, dominantes, ou seja entre a cidade compacta e a
cidade difusa, e entre estas e o seu hinterland, assim como em crit6rios de sustentabilidade.
Neste capitulo procede-se dr avaliagdo comparativa do nivel de organizag6o de ambos os
modelos e da pressdo que exercem sobre os ecossistemas naturais, e efectua-se uma

sintese dos principais aspectos positivos e negativos que apresentam e das principais
orientag6es para a superagSo do dualismo instalado, no sentido da construgSo de cidades
sustent6veis.

considerag6o do conceito de cidade-regi5o, na perspectiva da
intervengdo nos actuais territ6rios urbanos, e como refer6ncia de uma

Nesta ordem de ideias
interpretag6o

estrat6gia

e

a

de ordenamento dos sistemas urbanos e da

estruturagSo

da paisagem,

6

enunciada neste capitulo, sendo objecto de posterior desenvolvimento no capitulo 5.

No Capitulo 4 6 apresentado o enquadramento institucional que ao nivel internacional e
nacional tem presidido d conceptualizagdo de patrim6nio, e que conduziu d necessidade de
integragSo dos valores patrimoniais, considerados num sentido amplo, no novo processo de

ordenamento paisagistico e nos instrumentos de planeamento e desenho urbano.
por outro lado, satienta-se a harmonizagilo de conte0dos e objectivos dos conceitos de

bem como a sua contribuigdo para os processos de
ordenamento dos usos do solo, nos quais a concepgdo global e integrada assume um
aspecto relevante. O conceito, unificador e inclusivo, de patrimonio paisagistico permite
paisagem, cidade

e patrim6nio,

abarcar a complexidade dos recursos patrimoniais numa vis6o abrangente e pretende indicar
a tendlncia d integragSo simultinea de todos aqueles valores nas futuras propostas de
intervengdo urbana e paisagistica.

Neste contexto, sfio analisadas as novas formas de entender a paisagem como patrim6nio,
adoptar, no Ambito do novo modelo de
bem como as estratdgias territoriais

a

desenvolvimento urbano.
No Capitulo 5 equaciona-se o desenvolvimento de estrat6gias para um novo desenho urbano

assente na formutagSo de abordagens apoiadas em principios essenciais de sustentabilidade
e em linhas conceptuais contempladas nas recentes metodologias de intervengSo urbana e
paisagistica. Neste contexto, apresenta-se uma breve reflex6o sobre as novas e diferentes

formas de pensar

e intervir na cidade,

recorrendo

a

resultados significativos do actuat

processo de investigagSo te6rica e aplicada no dmbito do ordenamento e desenho urbano.
Novos conceitos e tenddncias, actualmente emergentes em diversos pafses, s6o enunciados

como pressupostos para novas estrat6gias e prSticas projectuais em paisagens e sistemas
urbanos, como as teorias da complexidade e da cultura do fragmento, o estruturalismo e o
principio da continuidade natural e cultural, a ecologia da paisagem e o landscape urbanism,
representando novos paradigmas

e instrumentos aplicados ao ordenamento e ao projecto

urbano e territorial. Neste contexto, d6-se especial Enfase ao estudo dos espagos ndoedificados que, no quadro regional da cidade, desempenham um papel estrat6gico
fundamental como elemento de referenciagio, (re)estruturagSo e (re)qualificagdo urbana e
paisagistica.

No Capitulo 6 desenvolvem-se as bases para uma proposta de organizagSo espacial
funcional do mosaico paisagistico,

e

e para a reestruturagSo ecol6gica e cultural da paisagem

urbanizada, assente nos pressupostos estabelecidos e procurando dar resposta ds questOes
inicialmente enunciadas. Procura-se, atrav6s de um estudo de caso concreto, poder contribuir

com fundamentos para

a

interpretagSo global

e

transversal

da

paisagem,

e

para o

desenvolvimento e formulagdo de metodologias e estrat6gias de intervengSo que, ao mesmo

tempo que procurem dar resposta a solicitagOes sociais, assumam preocupag6es com a
preservagfio da paisagem e a sua transformagdo, assente em valores ecol6gicos e
patrimoniais, e em princlpios de sustentabilidade.

No Capitulo

7

apresentam-se conclus6es enquadradas nos pressupostos te6ricos
inicialmente estabelecidos, realgando-se os aspectos que se julgam mais interessantes e
inovadores, as principais orientag6es para

a

e do patrim6nio no
(re)desenho dg uma nova cidade, e algumas quest6es susceptiveis de merecer uma
investigagSo mais desenvolvida.
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integragSo da paisagem

2. PAISAGEM
An6lise da evolugSo semdntica e hist6rica do conceito de paisagem.

Se enquanto tema e assunto de estudo, debate e investigagSo a paisagem tem, nas 0ltimas
d6cadas, ganho presenga, interesse e relevincia, o termo que a designa ndo 6 menos

importante considerando que

a

opgSo por uma palavra em detrimento de outra pode

introduzir nuances e alterag6es de entendimento e significado na acepgdo da mesma.

Neste sentido

e de modo a clarificar e esclarecer possiveis

imprecis6es terminol6gicas

procura-se uma aproximagdo ao sentido hist6rico e disciplinar do voc6bulo paisagem.

como refere Goodchildl, o conceito de paisagem parece
aparentemente simples e sem pretens6es, mas a verdade 6 que quanto mais se analisa

Tamb6m para n6s,

e tal

mais complexo se torna.

Podemos, de facto, afirmar que por ser complexo e poliss6mico, por um lado, e objecto de
definig6es cientificas vagas e imprecisas, por outrol o conceito de paisagem continua a ser
utilizado, muito frequentemente, com significados diferentes e incompletos dependendo das
v5rias perspectivas ou 6reas disciplinares, e das distintas escolas que o utilizam, muitas
vezes de modo errado, como sin6nimo de outros conceitos relacionados com o mundo fisico
como territ6rio, ambiente, meio, natureza, entre outros.
Por permitir um vasto espectro de interpretag6es e Aproximag6es determinadas pelas vdrias

abordagens e especialidades que as utitizam em distintos contextos e diversas disciplinas,
importa, no fimbito deste trabalho e em primeiro lugar, sistematizar as principais defini96es e
a evolugSo do conceito de paisagem, no espago e no tempo, pondo em evid6ncia o conceito

adoptado neste trabalho e a sua relagdo com o planeamento ambiental e o ordenamento
paisagistico.

Procedemos, de seguida, A an6lise da evolugSo semdntica e historica do termo paisagem
tomando em consideragSo o conjunto dos seus significados desde o momento do seu
aparecimento at6 aos nossos dias.
Berque2 considera que o desenvolvimento do conceito de paisagem teve inicio na China

onde nos primeiros s6culos d.C. surgiu uma represontageo explicita da est6tica da paisagem
em sentido lato atrav6s da literatura, da pintura e da arte dos jardins.
No entanto, e de acordo com Tomas3 n6o existem palavras em mandarim que correspondam

com exactidSo ao voc5bulo paisagem, sendo que as express6es que mais se aproximam
det6m significados muito diferentes do sentido que tinham na Europa at6 ao s6culo XVlll.
t

GOOOCH;1O, P., 'Paisagem e Patrim6nio" em Boletim AP da Associ4g6o Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, no3,
Lisboa, Dezembro 2002, p.6.
2
BERQUE, A., M6diance: de milieux en paysages, ed. Reclus, Montpeflier, 1990.
3
tOtttRS, F., Sistemas urbanos, actores sociales y ciudadanlas, ed. UAM-Azcapotzalco, M6xico, 1998.
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Neste continente a origem do termo paisagem parece ser anterior dr ldade M6dia existindo

nesta 6poca quer nas linguas romAnicas

-

(franc6s), paesaggio (italiano), peisaj (romeno)

paisagem, paisaje (castelhano), paysage

-

derivada do latim pagus (territ6rio, regi6o,

pais) + agem (agir; = paugagea, quer nas tinguas germinicas a partir do termo land

-

tandschaft(alemSo), landschap(holand6s),landskab (dinamarqu6s)e /andscape (ingt6s) que
corresponde d justaposigSo de duas palavras land (porg6o delimitada do territ6rio) e scape
(conjunto de objectos id6nticos)5.
A an6lise etimo!6gica parece indicar que em ambos os casos a palavra paisagem tinha como

significado uma divisSo ou delimitagdo administrativa ou religiosa do territ6rioo sendo, no
entanto, exclusiva, nas suas origens, das classes dominantes de alguns paises europeus
ndo figurando nos dialectos que constituiam a fala/idioma do povo7.

Apesar de no Ocidente o significado original do termo paisagem ser, segundo Jacksons,
sistema rural, campo, conjunto de terrenos vazio de sentido est6tico e visual, o conceito de
paisagem tal como 6 conhecido e entendido actualmente n6o existia ainda pois naquela
6poca a relagSo do homem com a natureza caracterizava-se pelo afastamento, o receio, o
temor e a sacralizagfio dos fen6menos e dos ciclos naturaiss.

A forma como a natureza 6 considerada pela sociedade vai-se alterando com as culturas e
6pocas d medida que o homem procura adaptar-se e integrar-se nos processos naturais e
exercer o dominio sobre o espago envolvente, o que leva a partir do s6culo XV d acepgdo

artistica e representagSo pict6rica da paisagem, desenvolvida, posteriormente, sobretudo
pelos pintores flamengos nos s6culos XVI e XVll10.

o retrato e os temas religiosos, biblicos, hist6ricos e aleg6ricos como tema
central da pintura, a paisagem passa a figurar como tema privilegiado na arte pict6rica,
Substituindo
primeiro

-

no Renascimento

-

como cen6rio, como pano de fundo para outras cenas e

eventos, e posteriormente, a partir do s6culo XVll, a paisagem do espago rural enquanto
espago de recreio elazer 6 representada como tema principalda obra11.

A partir de entSo o termo paisagem passa a estar ligado d pintura atribuindo-se a designagSo
de paisagistas aos pintores de paisagem, estabelecendo-se entre ambas uma relagEo de tal

4

t

Dicionerio Etimol6gico da Lingua Portuguesa, editora Nova Frontelra, Lisboa, 1997, p.572.
BUREL, F. e BRAUDY, J., Ecologie du Paysage: concepts, m6thods et applications, editions Tec&Doc-Lavoisier, Paris, 2001.

6 ptl'.ttO-CORREA,
T., Landscape Monotoring and Management in European Rural Areas: Danish and Portuguese Case
Studies of Landscape Pattem Dynamics. (condensed text), Geographica Hafniensa A1 , lG, University of Copenhagen, 1993.
' TOMAS, F-, "Du paysage aux paysages, pour une autre approche paysag6re " em Rev. De G6ographie de Lyon, Lyon, 1994,
no4,

pp.277-286.

8

JRCKSOIt, J. 8., (1986) cit. em GREEN, B., Countryside conservation: Landscape ecology, planning and management, E&FN
SPON, Londres,1996.
e
SAMIVA, M.G.A.N., O Rio como Paisagem, Fundag6o Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp.52-58.
I0ABREU,
A.C., ef a/., Contributos para a ldentificagao e Caracterizag6o da Paisagem Continental, DGOTDU, vol. l, Lisboa,

2004,p.26.

'l

CARVALHO, M.A.C., Variagao de Diversidade Ecol6gica numa Paisagem Rural em TransformagSo. O caso do Vale da
- Raia, Dissertag6o de Doutoramento, Universidade de Evora, tvora, 1994, p.22.

Ribeira de Seda

12

maneira forte que

a palavra paisagem

comega

dicion6rios com o significado de " tela de pintor

a figurar, pela primeira vez, nalguns

"12.

De acordo com Jellicoe e Jellicoel3, ? partir do s6culo XVlll e sobretudo na Gr5-Bretanha,
transitou-se de uma atitude contemplativa e passiva para uma mais activa e interventora
sobre a paisagem, materializada atrav6s da escola de arquitectos paisagistas que inspirados
em paisagens rurais imagin6rias e idealizadas pagsam a conceber e executar propostas
para parques e jardins.

No s6culo XIX assiste-se ao grande desenvolvimento da pintura paisagista atrav6s de
pintores como Turner, C6zanne, Van Gogh, Corot, entre outros, que "descreviam' nas suas
obras a harmonia das paisagens, a actividade rural e as alterag6es de utilizagdo do espago
como testemunho das actividades humanasla.

O movimento lmpressionista acaba, assim, por ter uma importincia decisiva na formalizagEo
do conceito de paisagem ao introduzir o factor tempo na paisagem "libertando-a" da tela. Se

por um lado, a paisagem 6 agora aquilo que o olhar alcanga e ndo a sua representagdo
ganhando, por isso, uma identidade fisica, por outro lado, as dlferengas de sentimento
provocadas pela mesma paisagem em diferentes momentos do dia ou do ano libertam o
conceito do estatismo, passando a existir um claro feconhecimento do seu dinamismo. Este
deve ser considerado um passo fundamental na evolugdo do conceito para a actualidade,

pois o tempo 6 um dos factores primordiais da paisagem e neg5-!o era limitar de forma
extrema o seu entendimento.

Com a emancipagSo parcial do conceito relativamente d conotagSo pictorica e meramente
artistica mantida durante longo periodo, a paisagem 6, no s6culo XlX, definitivamente, o
termo que integra uma dicotomia entre a cidade e o campo, entre os modos de vida urbana e

ruralls assumindo-se, nos finais deste s6culo, prlncipios do s6culo XX, o entendimento
globalizante do conceito de paisagem, no qual, sobre os sistemas naturais 6 imprimida a
acA6o do homem16.

Como resposta aos problemas ambientais causados por esta aca6o, surgiram, na d6cada de

Sessenta do s6culo XX, preocupag6es de car6cter ambiental sendo a partir de ent6o que o
conceito de paisagem conhece os passos decisivos que levam ao seu actuat entendimento

como sistema dinimico

e holistico, com processos de acaSo e reacgdo resultado do

confronto continuo entre a sociedade e o seu meio.

12

P[rE,

J. R., (1983) cit. em CARVALHO, M.A.C., ob. cit., p.24.

No contexto nacional, a divulgag6o e vulgarizagSo do termo paisagem a partir de 1534 6 atribulda ao pintor Francisco de
Holanda atraves do seu tratado Da pintura antiga.
13

JELLICOE G. e JELLICOE, S. The Landscape of Man. Shaping the Environment from Prehistory to the Present Day, Third
Edition Expanded and Updated, Thames&Hudson, Londres, 1995.
ta
BUREL, F., e BAUDRY, J., ob. cit., p.42.
ls
MAGALHAES, M.R., AArquitectura Paisagista. Morfologia e Complexidade, Editorial Estampa, Lisboa, p.51.
t6tdem, p.s'
.
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No entanto, durante os riltimas d6cadas, em diferentes regiOes e sociedades, v5rias

e

distintas escolas, correntes de pensamento e perspectivas disciplinares t6m utilizado o termo
paisagem com significados diferentes.

De facto, desde a perspectiva dos saberes cientificos e t6cnicos produziram-se distintas
aproximag6es ao conceito de paisagem. Umas mais interessadas nas componentes ou

- caso da arquitectura - como causais e estruturais casos da geografia, ecologia, biologia e geologia; outras nos aspectos subjectivos ou
aspectos objectivos, tanto formais
percebidos

-

casos da antropologia, sociologia e psicologia e, ainda, mais recentemente,

uma aproximagdo transversal, interdisciplinar e abrangente que considera tanto uns como
outros

-

o caso da arquitectura paisagista.

Este interesse multidisciplinar pela paisagem evoluiu por caminhos e direc96es diferentes

tendo havido com frequ6ncia, entre os distintos saberes, falta de interc6mbio de
conhecimentos e ignordncia m0tua o que levou PedrolilT a afirmar que muitas das definig6es

cientificas da paisagem ao revelarem-se vagas

e incompletas deturpam a verdadeira

essEncia do conceito.

Tragamos, seguidamente e de forma sucinta, o perfi! evolutivo das diversas aproximag6es
te6ricas ao conceito de paisagem pelas distintas escolas e 6reas disciplinares com especial

relevincia para o conceito de paisagem adoptado actualmente pela arquitectura paisagista e
que se defende neste trabalho.

1.1. Perfil evolutivo das distintas aproximag6es disciplinares

Como refere Pinto-Correial8, nas linguas germ6nicas, a ideia de paisagem relacionava-se,
desde o s6culo XVl, com um complexo biofisico, mas sobretudo com o modo como este era
visualmente identific6vel reforgando a ideia que a compreensdo do termo integra para al6m
da delimitagSo de um determinado territ6rio (significado original do conceito) o seu conterido.

A partir do s6culo XVlll o interesse e a preocupag6o por aspectos parciais e sectoriais deste
conte0do contribuiram para

a

especializagdo do saber cientifico em disciplinas como a

geologia, a botinica ou a climatologia cujos conhecimentos embora de grande interesse mas
vistos de maneira isolada e compartimentada, n6o permitiam o entendimento e a definigdo
da forma e estrutura do territorio.
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PEDROLI, B., (ed.), Landscape

- Our Home.

Essays on the Culture of the European Landscape as a Task, lndigo Zeist,

Estugarda.

'tPrNTo-coRRErA, T., ob. cit., p.2

t4

E no s6culo XIX desde a perspectiva disciplinar da geografia que se inicia um interesse
particular pelo seu estudo surgindo, pela primeara yez, de modo claro e coerente o termo
paisagem associado d sua anSlise morfol6gicale.

Alexander von Humboldt passa a estudar, de forma integrada, a morfologia terrestre, tendo
estabelecido os fundamentos da "Ci6ncia da Paisagem" considerando os processos naturais

como resultado de um processo dindmico que tende sempre para equilibrios formalmente
diferenciados dos quais o homem 6 mais uma componente.

Este ge6grafo da escota alem6 escreve no inicio do sEculo XIX que "(...)
cardcter totat de uma regido(...)"0

a

paisagem 6 o

.

De acordo com San Martin2r, os trabalhos e as investigag6es sobre a paisagem levados a
cabo por von Humboldt e Marsh nos meados do s6culo XIX demonstram j6 com clara

o

desenvolvimento das actividades humanas provoca certos impactes
ambientais negativos directamente relacionados com a sa0de ecologica e a qualidade de

evid6ncia que
vida.

Como heranga dos anteriores estudos cientificos da paisagem e constituindo outra
refer6ncia clSssica surge a teoria Holistica formulada em 1926 por J. Ch. Smuts22.

Segundo esta teoria todo o facto material, incluindo a Natureza, tem tend6ncia a originar
unidades que formam um todo integrado cada vez mais complexo. Pelo que a complexidade
da superficie terrestre resulta da sintese que adv6m da integragfio dos elementos existentes
na biosfera, litosfera, hidrosfera, etc.

Estas abordagens holisticas contribuem para o desenvolvimento dos fundamentos da
"Ci6ncia da Paisagem" que desde a geografia aparece como disciplina especifica e com
certa autonomia, considerando-se a obra <Geografia da Paisagem> de Siegfrid Passarge ,
publicado no inicio da d6cada de Trinta do s6culo Xf,, o primeiro tratado cientifico sobre esta
nova disciplina23.

A

paisagem passa

sociedade

a ser entendida como espago humanizado por uma determinada

ao longo do tempo, no

sentido

de espago como produto social,

como

manifestag6o cultural2a.

De facto, jd antes, nos finais do s6culo XlX, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o
voc5buto paisagem integrava a dimensSo cultural e a componente cientifica que reconhecia

de Dispersi6n Urbana, Departamento de
'eARlAS, P., Periferias y Nueva Ciudad. El Problema del Paisaje en los Processos

Urbanistica y Ordenaci6n del Tenitorio, Universidade de Sevilla, Sevilla' 2003, p.157.
p.26.
'oVoN HUMBOLDT cit. em ABREU, A.C., et a/., ob. cit., vol.l,

2ISAN

MARTIN, 1., "Reading Regional Landscapes" em AA.W., Your Town: Designing its Future, Symposium proceedings,
tuizona State University, EUA, 1994.
22LOOUEN,
R.C., Halism and reductionism in biology and ecology, Kluver Academic Publishets, B6ston, 1999.
'3AR|AS, P., ob.cit., p.158.
24Deste
modo, nos Estados Unidos da Am6rica, os ge6grafos culturaiB que seguem a escola de Carl Sauer afirmam que para
se entender a cultura de uma determinada sociedade basta olhar para a paisagem que ela constr6i.
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a necessidade de se estudar a paisagem como resultado da relagdo directa entre o Homem
e as suas actividades e o funcionamento do seu meio2s.

Entre finais do s6culo XIX e principios do s6culo XX a escola regionalfrancesa liderada por

Vidal de la Blache desenvolveu interpretag6es da paisagem vinculadas com as express6es
genre de vie26 e milieu "qr" utilizou nos estudos sobre as paisagens cutturais e as regi6es.

O conceito de paisagem cultural constitui, tamb6m, o principal tema de investigagdo de um
amplo movimento conhecido com

o

nome alemSo de Landschaft que identificou quatro

factores modeladores da paisagem: espago, homem, cultura e hist6ria, centrando os seus
estudos e an6lises na origem e evolugSo das formas essenciais da paisagem cultura! que
considerava dependentes das actividades s6cio-econ6micas das popula@es.
Entre as d6cadas de 1920 e 1950, a escola norte americana de Berkeley, constituida por um

relevante conjunto de ge6grafos28, desenvolveu iguatmente o conceito de paisagem cultural
que abordaremos mais d frente neste trabalho.

Paralelamente, at6 meados do s6culo XX foi desenvolvida por autores da escola anglosax6nica2e

a

compreensSo

e

interpretagSo da paisagem como entidade visual, levando

Morgan3o a considerar a paisagem como uma imagem subjectiva da superficie terrestre, cuja

exist6ncia depende do fen6meno perceptivo,

e

Ernst Troll

a defini-la como uma " (...)

entidade espacial e visual(...)"", revelando, no entanto, este enunciado a preocupagSo do
ge6grafo alemSo pela globalidade dos fenomenos naturais atrav6s do entendimento da
paisagem como uma realidade integrada.

De facto, ao longo do riltimo s6culo, o entendimento da paisagem como um cenSrio, como
um quadro visual, foi perdendo importdncia passando o termo paisagem a fazer refer6ncia d

percepgdo est6tica e sensorial ao mesmo tempo que a uma realidade ecol6gica, social e
cultural.

A Ecologia teve uma importAncia fundamental nesta mudanga ao contribuir, a partir dos anos
50 do s6culo XX, de forma mais rigorosa e visivel, para a concepgEo e desenvolvimento da
nog6o de paisagem.

25snru

uRnflru,

r., ob. cit., p.67
ou estilo de vida mais ou menos organizado ou homog6neo que caracteriza uma determinada cultura.
" A,daf"correspondia a tudo aquilo que n6o era obra das comunidades humanas mas sim da Natureza, constituindo-se como o
meio fisico ou natural ao que o homem tinha que adaptar-se (determinismo ambiental).
"Entre outros Carl O. Sauer, Carl Ortwin, J. Leighly e J.J.Parsons.
29Para
al6m de Troll h6 a destacar Haase, Neef, Sochava, lsachenko, etc.
'0MORGAN, M., "Perspectives on landscape aesthetics" em Prog. Hum. Geography, Londres, 1978.
26Modo

3ITROLL

C., (1971) cit. em NAVEH, 2., e LIEBERMAN, A.S., (1984), Landscape ecotogy: theory and application, SpringerVerlag, Nova lorgue, 1994.
Para Troll a ecologia baseava-se na conciliagSo da abordagem "horizontal" dos ge6grafos com a abordagem "vertical' dos
ec6logos (estudo das inter-relag6es funcionais de um local, de um ec6topo), constituindo esta a base conceptual sobre a qual
se desenvolve a ecologia da paisagem, uma abordagem holistica e sist6mica aos fen6menos da paisagem , que Troll deliniu
como totalidade espacial e visual do espago de vida humana, integrando a geosfera com a biosfera e cor a noosfera e os
artefactos dai resultantes - um todo que consiste em mais do que a mera sona das partes.
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Efectivamente, a formulagSo dos conceitos

de

Horneostasts32, Estrutura33

e Sistemae v6o

permitir que as propostas e as abordagens holisticas e integradas de von Humboldt e de
Smuts encontrem a sua actualforma de express6o35.

Para Burel e Braudy36 as primeiras definig6es de paisagem em ecologia s6o as de Bertrand,
e de Forman e Godron. O ge6grafo francOs considera a paisagem como o "(...)resu/fado das

relagles entre a natureza e a sociedade tendo por base uma porgdo de espago mabrtalque
existe como estrutura e slsfema ecologico independentemente da percepg6o(...)". O
conceito definido pelo professor Bertrand coloca Onfase no car6cter dindmico e mut6vel da
paisagem ao entendE-la como um espago estruturado dentro de um sistema din6mico e
inst6vel de elementos fisicos, biol6gicos e antr6picos, interdependentes.

A definigSo dos segundos autores publicada na primeira obra de Ecotogia da Paisagem3T e
muito idQntica d anterior 6 a seguinte; "(...)uma paisagem 6 uma porgdo de tenitdrio
heterogdneo constituido por conjunfos de ecossrsfemas que interagem e se repetem de
forma similar no espago(...)".

Mais recentemente, e no dmbito da abordagem interdisciplinar e holistica da ecologia da
paisagem, Burel e Braudy aprofundam a ideia de paisagem como um sistema e prop6emnos a seguinte definigSo "(...)a paisagem 6 um nivel de organizagdo dos sLsfemas ecoldgicos
superior ao ecosslstema que se caracteriza essencialmente pela sua heterogeneidade e pela

sua dindmica, controlada em grande medida pelas actividades humanas,

e que extsfe

independentemente da percepgdo(... )"".

32O

conceito de Homeostasis foi introduzido em 1924 pelo investigador norte-americano Walter Cannon para definir as
condigoes permanentes que se mantCm em equilibrio no corpo humano e que o prof. Caldeira Cabral associa n6o a uma
situagSo fixa, im6vel, estagnada, mas antes a um equilibrio din6mico, a uma condigSo que sendo relallvamente constante pode
variai. lnterpretando o pensamento do Professor, Manuela Magalh6es conclui que no dominio da Ecologia a formulagio do
conceito de'Horneosfasils " (...) veio dar consistlncia cientltica ao modelo de Estrutura Verde Urbana empiicamente iniciado
(Sisfema de Parques de Boston, cerca de 1880) e d6 origem ao conceito de Continuo Natural, gue passa a marcar
por
'todoOtmsted
o planeamento de base ecol6gica do sdculo XX (...)", e que ir6 permitir, como diz a autora, \...)a tenitorializagfio do
pincipio da Homeosfasrs, com o objectivo de repor o equilibio perdido com a modemizaQeo da Paisagem(...).Acerca destas
hat6rias consultar CALDEIRA CABRAL, F.,"o Continuum Natunle e a ConservaqSo da Natureza" em AA.W., GonservagSo da
Natureza, Servigo de Estudos do Ambiente, Lisboa, 1980, pp.35-54; MAGALHAES, M.R., ob. cit., pp.10$108'
33No
arbito da Ecologia da Paisagem, Forman e Godron (1986), e posteriormente Forman(2001), estabeleceram e
desenvolveram um modelo estrutural de paisagem assente em tr€s "elementos" fundamentais: estrutura, funcionamento e
mudanga (interJigados e inter-relacionados), definindo estrutura como a relagao espacial entre os diferentes ecossistemas ou
elemenios'presentes: distribuigSo de energia, de materiais e de esp6cies, no que diz respeito a tamanho, lormas, numero, tipo
e configuragSo dos ecossistemas, aplicando, no fundo, a delinigSo de estrutura cibem6tica, ou seja, o conjunto de rela96es,
dentro de um sistema, que combinam os seus elementos com todas as suas relag6es isomorfas. Ainda no imbito desta
disciplina, Burel e Baudry (2001) consideram gue a estrutura actual da paisagem 6 o resultado da sua din6mica no passado.
Por sua vez Magalhies (ob. cit. pp.320-328) analisa a evolugao do conceito de estrutura e reconendo a distintos autores que
v6em a concepgao do espago numa perspectiva estrutural, isto 6, atrav6s da sua organizag6o, apresenta algumas teorias
representativas que assumem a importSncia do papel da estrutura, tanto na organizagSo funcional, como simb6lica e formal, do
espago.

significa, no sentido ecol6gico, um conjunto, um todo corrrstituido por elementos ou unidades, num determinado
estado, inter-relacionados, que se afectam mutuamente de tal modo que uma alteragSo num elemento do sistema produz
alteragoes e ajustamentos nas outras unidades. O conjunto de rela@es entre estes elementos e entre os seus estados constitui
a estrutura doi sistemas. Dai que, devido a estas relag6es, um sistema mais do que a soma dos seus elementos, € um todo
axioma holistico basico (NAVEH e LIEBERMAN, 1994).
35BOLOS,
M.C.,'Problem6tica actual de los estudios de Paisaje integrado'em Revista de Geografia, vol.Xy', Barcelona, 1981'

'osi.t"ra

-

'UBUREL, F., e BAUDRY, J., ob. cit., p.43.
1986.
'7FORMAN, R.,T., e GoDRoN, M., Landscape ecology, John wiley&Sons, Nova lorque,
38BUREL,
F., e BAUDRy, J., ob. cit., p.43
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Nesta perspectiva, a paisagem 6 considerada como um sistema complexo e dindmico em

que os diferentes factores e elementos naturais e culturais se influenciam mutuamente e
evoluem conjuntamente, no espago e no tempo, determinando e sendo determinados pela
estrutura global3e'

As escolas europeias de geografia, baseadas na teoria dos Sistemas e nos fundamentos
ecol6gicos e geomorfol6gicos, desenvolveram, entre os anos 30 do s6culo XX e a
actualidade, a compreensSo e o estudo da paisagem considerando duas componentes. Por

um lado a componente objectiva relacionada com o sistema geogr6fico e ecol6gico que
corresponde ao conjunto de elementos e factores naturais (fisicos, quimicos e biol6gicos) e

antr6picos (sociais, econ6micos e culturais) que interactuam, designada criptosistema ou
sistema aparente, e por outro lado, a componente subjectiva relacionada com a percepgdo e
a apreciag6o est6tica denominada fenosistema ou sistema ocultoao.

Foi, de facto, a partir da introdugSo da ecologia da paisagem que, se sentiu a necessidade

crescente

da

integragSo sistEmica entre

desenvolvimento se verifica com

a

os meios natural e

artificial, cujo maior

ecologia urbana na d6cada de Setenta do s6culo

passado.

Neste contexto, desenvolveram-se nas riltimas d6cadas, duas grandes correntes nos
estudos da paisagem atrav6s da integragSo e articulagSo de diversas disciplinas. Por um

lado

a

abordagem ecol6gica que baseada numa nova visSo das relag6es Homem

Natureza, estuda os processos

-

e actividades respons6veis pela morfologia, estrutura e

dindmica da paisagem, e por outro lado, a abordagem perceptual e est6tica da paisagem
considerando-a como manifestagdo formal e que pretende a compreensEo dos processos
que contribuem para a sua qualidade c6nica, visual e significado culturale emociona!.

Assim, a recente converg6ncia de v6rias disciplinas e autores no sentido de integrar no
conceito de paisagem as referidas abordagens e perspectivas, reflecte a aceitagSo do seu
entendimento como um sistema complexo e dindmico resultante de processos humanos e
naturais em permanente transformagOo.

1.1.1. EvolugSo terminol6gica e conceptual do voc5bulo paisagem desde a aproximagdo
i

nterd iscipl i na r da arq uitectu ra paisagista.

Analisamos agora a evolugdo terminol6gica e conceptual do voc5bulo paisagem desde a
aproximag6o interdisciplinar da Arquitectura Paisagista e a sua relagSo com a evolugSo do
pensamento e da pr5tica ambiental.
"FoRMAN R.T., e GoDRoN, M., ob. cit., 1986; NAVEH, 2., e LTEBERMAN, A.s., ob. cit., 1994; ABREU, A.c., et a/., ob. cit.,
2004.

a0BERNALOEZ,

F., Ecologia y Paisaje, H. Blume Ediciones, Madrid, 1981; 'Ciencia o Poesia: la Tematica Especifica del

Paisaje" em Seminario sobre el Paisaje, Junta de Andalucia, Madrid, 1987, pp.30-35,
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SAMIVA, M.G., ob.cit., p.39.

A Arquitectura da Paisagem atrav6s de uma abordagem integradora entre arte, ciEncia e
t6cnica, e de uma visSo sist6mica e global que aponta para a converg6ncia e articulagSo do
mundo das ci$ncias com o mundo das artes e para a integragdo multi e transdisciplinar, teve
um papel activo e criativo, crucial, para o actualentendimento da nogSo de paisagem.

Para isso contribuiu o desenvolvimento da teoria e da praxis da paisagem assumindo-se a
Arquitectura Paisagista como uma disciplina eminentemente pr6tica e intervencionista na

sua ess6ncia,

o que a

distingue de outras disciplinas como

a

geografia de car6cter

predominantemente descritivo e interpretativo.

Neste sentido, no s6culo XVll!, com a escola inglesa de arquitectos paisagistasal nasceu
uma nova concepgSo do espago e do di6logo do homem com o meio que se traduziu na
reprodugSo da concepgSo da paisagem humanista dos pintores contempordneos parc a
realidade, atrav6s da elaboragSo de propostas para parques e jardins passando-se, a partir
de ent6o, de uma atitude interpretativa e contemplativa para uma mais activa e interventora
sobre a paisagem, com a adaptagSo e integragdo do Homem nos processos naturais
respeitando-os e beneficiando dos seus recursos.

Perante esta nova realidade, Jelticoe e Jellicoea2 escrevem que "(...) a natureza(...|a paftir
daqui seria amiga e s6cia iguatitdria(...) e fonte de rnferesse, estimulo e exaltagdo moral

inesgotdveis(...)", concluindo que

a presenga de espagos verdes na cidade (green

landscape) cria a ilusSo de que se havia trazido o campo ir cidade.
Posteriormente e coincidindo com uma nova fase da relagdo do homem com a natureza em

que aquele procura obter o dominio sobre os recursos e os ciclos naturais, assiste-se, tanto
na Europa como nos Estados Unidos, aquilo que Tomasa3 designou por democratizagdo
progressiva do conceito de paisagem, primeiro nas llhas Brit6nicas onde a partir de 1830
teve inicio o desenvolvimento de um novo conceito: a paisagem colectiva, para as classes
sociais mais desfavorecidasaa, materializada pela escola inglesa de arquitectos palsagistas,
e na d6cada de Quarenta do s6culo XlX, nos Estados Unidos, o arquitecto paisagista A. J.
Downing foi o primeiro defensor ac6rrimo do parque priblico como a principal instituigSo civil
da democracia norte americanaas.

lsto significa que a nogSo de paisagem, contrariamente ds suas origens, deixa de ser
segregativa e exctusiva das elites e passa a integrar o conjunto das regi6es e das classes
sociais, expressando as actividades humanas, convertendo-se, desde finais do s6culo XlX,
segundo feliz expressdo de Vidal de la Blache "(...)numa medalhalplaca esculpida com as
4lEsta

escola nasceu a partir de uma nova relagSo com a paisagem baseando'se numa nova concepgeo do espago e num
diSlogo distinto do homem com o meio natural. Teve como principais liguras Kent, Walpole, Brgwn e Re_pton. Os dois 0ltimos,
integiados num movimento a nlvel nacional, ter6o plantado mais de vinte milh6es de 6rvores. (Cf. JELLICOE, G., e JELLICOE'
S., ob. cit., pp.233-2471.
a2JELLrcoE,
G., e JELLrcoE, s., ob. cit., p.233.
o3ToMAS,
F., ob. cit., 1994.
aaJELLtcoe,
G., e JELLlcoE, s., ob. cit., p.261.
a'ROGERS,

E.8., Landscape Design: a Cultural Land Architectural History, 200'1.
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marcas do povo (...)"ou propondo-se simbolizar, tal como os monumentos hist6ricos, o pais,

a nag6o, a pStria.

Por sua vez, na primeira metade do s6culo XX nos paises industrializados, quando a
manipulagSo e utilizagSo dos recursos ambientais se faz de forma delapidadora excedendo a

capacidade de regeneragSo dos ecossistemas conduzindo A degradagdo da paisagem,
assiste-se, por um lado ao aparecimento da ciEncia do uso do territ6rio que atrav6s do
planeamento da paisagem e do desenho urbano procuram a conservagSo e exploragSo dos
referidos recursos em prol de toda a comunidade, e por outro lado, surge uma nova forma de
arte corporizada na chamada arquitectura funcional ou internacional.

No final do referido periodo verifica-se, nos Estados Unidos, a converg6ncia entre as
ciEncias do planeamento e a nova arquitectura o que conduziu ao reconhecimento do papel
do desenho da paisagem como sintetizador entre o universal e o particular, entre o global e o
local, tendo finalmente sido aceite o conceito de planeamento paisagistico.
Por sua vez, na Europa, estabelece-se definitivamente a profissSo de arquitecto paisagista e
inicia-se o desenvolvimento do conceito abrangente de paisagem.
Este, se no seu enquadramento te6rico se refere ds marcas imprimidas pela acgSo humana

sobre um substrato natural, no 6mbito da pr6tica ambiental, traduz-se na consideragSo
simult6nea dos espagos urbano e rural, no processo de desenho e planeamento da

foi iniciado nos EUA, nos finais do s6culo XIX pelo
arquitecto paisagista Frederick L. Olmsted e nas primeiras d6cadas do s6culo XX, na
paisagem cujo desenvolvimento

Europa, pelo seu colega sueco Gunnar Asplund.

Assim, por um lado, as comunidades humanas constroem historicamente a paisagem, e por

outro lado, paisagem

6 tanto aquilo que se vC como a

complexidade dos sistemas

subjacentes configurando-se como um conceito globalizante de uma realidade multifacetada.
De facto, e como afirma Magalh6eso' "(...)A partir do conhecimento adquirido no dominio da

ecologia, a percepgdo da paisagem deixou de estar ligada ds mpress6es yisuars que ela
sugere, e passa a incluir, por um lado os ecossrsfemas gue lhe estdo subjacentes e que lhe

deram origem, e, por outro lado,

os processos de humanizagdo sejam e/es /lgados ds

actividade s ru rai s, seja m ds activid ades urbano-ind u striai s(.. .)"

Torna-se claro que

a

relagdo que se estabelece entre objecto

-

paisagem

e sujeito

-

observador, passa a situar-se no centro de todas as concepg6es da paisagem constituindo-

se esta como um facto relacional com um evidente conte0do cultural, o que nos permite
concluir que o conjunto de valores que determinada paisagem integra n5o varia em fungSo

a6FREMEAUX,

J., Analyses et r6flexions sur la nature, ed. Ellipses, Paris, 1990, p.109.
aTMAGALHAES,
M.R., ob. cit., p.51
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de quem as observa, se n5o que cada observador recebe dessa paisagem uma impressdo
disti nta, subjectiva, condicionada cultu ralmenteas.

Pelo que o conhecimento e a formagSo do observador passam a ser determinantes no
conte0do do conceito, o que pOe em evidEncia a diversidade interpretativa e o seu maior ou
menor car5cter subjectivo.
Donadieuas, da Escola Nacional Superior de Paisagem, de Versalhes, destaca o conflito na

interpretag6o do conceito de paisagem citando Alain Roger "(...)Nem ecossisfema como
queriam os ec6logos, nem geosslsfema como gostariam os ge6grafos, a paisagem escapa d

ci€ncia para ser exclusivamente uma arte 1..1", definigdo que consideramos redutora e
limitada pois considera a paisagem apenas como um objecto est6tico sem contemplar a sua
multidimensionalidade.

Tamb6m Muniainso, outro fil6sofo, j6 muito antes, havia proposto um enunciado id6ntico ao

escrever que

'(...)A paisagem 6 a

circundante oferece

completa unidade estdtica que o mundo fisico

d contemptaglo visual(...) ", o que levou Tellessl a considerar que, por

um lado, a paisagem ndo poder6 ser apenas o espago que a vista humana alcanga, ter6 que
englobar todos aqueles espagos em que exista estreita depend6ncia de formas e usos , e
que por outro lado, a sua interpretagSo 6 sempre completada por um conjunto complexo de
pressupostos complementares e faz-se, cada vez, com maior conhecimento dos fen6menos
biotogicos permitindo por esse facto a intervengdo conscientemente no meio biofisico. Pelo
gue, no nosso entender, o conceito lato de paisagem ter6 que ultrapassar as limitagOes de

conhecimento

e de formagSo do observador,

devendo definir-se novos horizontes e

abordagens para aquele conceito, integrando as v6rias perspectivas parcelares e os distintos
significados.
E a partir da tomada de consciEncia do car6cter finito da maioria dos recursos utilizados no

processo de crescimento econ6mico que emergem novas atitudes e preocupag6es face ds
quest6es ambientais. A paisagem passa a ser considerada como um elemento do ambiente,

na qual os recursos naturais, cada vez mais explorados e escassos, exigem que a sua
utilizagSo tem de ser planeada e gerida com base nos conhecimentos cientlficos mais
recentes em diversos dominios especificos de intervengSo ambiental, nomeadamente no
ordenamento biofisico e do uso do soto, e no dmbito de novos paradigmas ambientaiss2 que
48LAUR;E,

1.C., 'Aesthetic factors in visual evaluation' in ZUBE, E., et al., (eds.), Landscape Assessement: Value, Perceptions
and Resources, Stroudsburg, Dowen, Hutchinson and Ross lnc., Pensilvania, 1975, pp.1A2-117.
4eDONADIEU,
P., 'Campagnes urbaines: de la realit6 aux symboles" em GARIEPY, et al., Le Paysage, tenitoire d'intentions,
Harmattan, Montreal, 1999, p.92.
toMUNlAlN,
S., Est6tica del Paisaje Natural, DissertagSo de Doutoramento, Universidade Aut6noma de Madrid, 1945
sTTELLES,
G.R., "O Homem perante a Paisagem" em Revista Cidade Nova, no4, Lisboa, 1956, pp. 240-246.
s2A
partir da consideragSo de que a relagSo da sociedade com a natureza tem constituido um processo complexo marcado
pelas fases de temor, harmonia, controlo e degradagEo, Graga Saraiva, apoiando-se em distintos autores, identifica tr6s
paradigmas ambientais: i) salvaguardas ambientais (ddcada de 60/70 do s6c. )fi); ii) gestSo de recursos (d6cada de 70/80 do

2t

opondo-se ao crescimento orientado, unicamente, por objectivos econ6micos assumem uma
posigSo

de preservagSo ambiental e de conservagSo da natureza imposta por limites

ecol6gicos e sociais.
O progressivo conhecimento no dominio da ecologia somado ao conhecimento empirico que

as comunidades humanas possuem da paisagem, com uma experiEncia acumulada
testada atrav6s da sua exploragSo equilibrada, permitiu

i

e

Arquitectura Paisagista organizar

um corpo de doutrina especifico aplicado d produgSo te6rica e

i intervengeo na paisagem.

A integragdo dos conhecimentos ecol6gicos na aplicagSo ao planeamento e ordenamento, e
o desenvolvimento dos processos e t6cnicas neste dominio, permitiram que, por um lado, a
paisagem passasse a ser entendida como a representagSo de uma realidade geogrSfica,
ecol6gica e est6tica, complexa, resultado da interacgSo, no espago e no tempo, de factores
biofisicos, culturais e s6cio-econ6micos, e por outro lado, que, em meados da d6cada de
Quarenta do S6culo XX, os estudos sobre a paisagem combinem j6, de forma relevante e
coerente, 6reas multidisciplinares que incluem a pedologia, geologia, hidrologia e vegetagdo

como componentes b5sicas

e

necess6rias, dando validade

a uma vis6o

eco!6gica e

integrada do planeamento materializada nos trabalhos desenvolvidos por Warren Manning,
E. Graham e Benton MacKaye, entre outros.

E, no entanto, a partir dos anos Sessenta do mesmo s6culo que, com os trabalhos de
G.A.Hills, P. Lewis, L. Mumford, P. Geddes e lan McHarg, se estabelecem compromissos
mais s6lidos e rigorosos na discussdo sobre a relagSo entre a sociedade, o homem e a
natureza passando a ecologia a ocupar o centro do discurso e da intervengSo. O conjunto

destes trabalhos destaca-se como um marco referencial relevante no dominio do
planeamento e do desenho ambiental nomeadamente no dmbito do ordenamento
paisagistico.53

A paisagem 6, ent6o, entendida com um ecossistema dinimico que integra os processos e
factores biofisicos e antr6picos, sendo o conhecimento do seu funcionamento absolutamente
necessSrio paru a melhor localizagSo das actividades humanas, o que constitui de acordo

com lan McHarg o principal objectivo do human ecological planningf , uma vez que

a

mesmo s6culo) e iii) desenvolvimento sustent6vel (a partir da decada de 80 do s6culo passado) (SARAIVA, M.G., ob. cit.,
pp.24-31).
s3lntegrando

a interdisciplinaridade atraves do envolvimento de um n0mero cada vez mais elevado de especialidades na
instrumentagao de uma visSo global da paisagem e considerando o progressivo conhecimento dos factores ecol6gicos e a
acgeo sintetizadora da arquitectura paisagista, autores como P. Geddes, G.A. Hills e l. McHarg representam a primeira grande
contribuig6o para o planeamento e ordenamento da paisagem atravds da introdug6o dos conceitos de aptidSo ecolfuica,
capacidade de uso e potencialidade (definidos por ABREU, A.C., Caracterizaq1o do Sistema Bioflsico com vista ao
Ordenamento do Territ6rio, Dissertag6o de doutoramento, Universidade de Evora, 1986, pp. 73-79), assim como de
metodologias utilizadas para o ordenamento biofisico e paisaglstico baseados na determinagSo das aptid6es para o uso do
solo, para al6m de t6cnicas de trabalho coro a sobreposigSo de cartas tem6ticas, desde entSo perfeitamente assumidas e
aperfeigoadas e, hoje em dia, inclusive, superadas.
5aDe
acordo com McHARG, 1., "Human Ecological Planning at Pennsylvania'in Landscape Planning, vol.8, n9, 1981, pp. 109120, a teoria do planeamento ecol6gico humano baseia-se na tomada de decis6es sobre as actividades humanas (actuais e
futuras considerando altemativas de planeamento) mais apropriadas de modo a que produzam menos repercuss6es negativas
e o menor gasto de energia partindo do princlpio de que todos os sistemas oscilam entre dois extremos syntrcpic-fitness
(sa0de) e entropic-misfitness (decad6ncia/degradagSo).
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interacgdo entre os sistemas naturais e sociais faz parte da dindmica dos ecossistemas vivos
e afecta, em 0ltima an6lise, o comportamento, a saride e a qualidade de vida do homem.

j6 se

a partir do final dos anos Setenta do s6culo XX, pela
emerg6ncia da disciplina de Ecologia da Paisagem que 6 consolidada e enfatizada a
consideragSo e integragEo dos conhecimentos ecol6gicos na aplicagio ao ordenamento,
Mas, como

referiu, ser6

planeamento e desenho da paisagem contribuindo para o aprofundamento no tratamento e

abordagem dos problemas ambientais com uma componente espacial preponderante,
nomeadamente no planeamento e gestdo dos espagos natural, rural e urbano.

O seu enquadramento conceptual considera a paisagem como uma entidade holistica,
complexa e dinimica em que os sistemas naturais e sociais interagem. Pelo que a
compreensSo da paisagem pressup6e o conhecimento de um vasto e diversificado conjunto

de mat6rias que inclui os factores de ambiente

fauna,

o

ctima

-

-

o relevo, a hidrografia, os solos, a flora e a

os processos de humanizagdo ao longo do tempo, mas tamb6m

a

compreensdo dos processos que contribuem para a qualidade c6nica, e o significado cultural
e emocional da paisagem.

Neste sentido, consideram-se na compreensEo e apreciagdo da paisagem as componentes:
ecologica, cultural, s6cio-economica e est6tica que se interrelacionam mutuamente e cuja
sintese 6 essencial para a percepgSo e estudo da realidade multifacetada que 6 a paisagem.
Assim, a partir dos anos 80 do S6culo XX temos vindo a assistir d converg6ncia e articulagSo

entre adequagdo ecol6gica, crit6rios est6ticos e percepgSo e valoragdo p0blica na
apreciagdo e avaliagEo da paisagem atrav6s de uma pnitica interdisciplinar que passou a
integrar as 6reas disciplinares da ecologia da paisagem, da est6tica da paisagem e
psicologia ambientat55.

V6rios arquitectos paisagistass, em diversos paises, muitas vezes em colaboragdo com
investigadores e profissionais das referidas 6reas disciplinares, t6m contribuido para o
desenvolvimento do enquadramento te6rico

e

metodol6gico ou de casos de aplicagEo

relativos a esta mat6ria.

Os estudos realizados sob esta perspectiva contemplaram a integragSo do campo da
ecologia, atrav6s do estudo do funcionamento e propriedades dos ecossistemas, com o
conhecimento da matriz social e cultural decorrente da actividade humana, e com o
conhecimento dos valores, sentimentos, e outros aspectos afectivos induzidos pela
paisagem.
55ANDRESEN,M.T.,

Para

a Critica da

Paisagem, Dissertag5o de Doutoramento, Universidade de Aveiro, Aveiro, 1992.

SARAIVA, M. G., ob. cit.,pp.225-236.
S6Procurando

integrar, interligar e aprofundar as diversas dimens6es da an5lise, percepgSo e compreensao da paisagem
destacam-se, a nlvel nacional, os trabalhos das arquitectas paisagistas citados na nota anterior e de BATISTA, D., Bases para
uma Proposta de Salvaguarda e ValorizagSo do N0cleo Hist6rico de Cacela e da Zona Especial de ProtecgSo, DissertagSo de
Mestrado, Universidade de Evora, Evora, 1997; e a nivel internacional os trabalhos dos seguintes autores: ALTMAN, 1., e
zuBE, E.H., (1989); BERNAIO1Z, F., (1985); FABOS, J., (2000); LYLE, J., (1985); METLAND Team (University of
Massachussets, 200&2006); PENNING-ROWSELL, E., e LOWENTHAL, D., (1 986)
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Verifica-se nestes estudos uma certa converg6ncia no sentido de integrar as suas diferentes
dimens6es e componentes de modo a cobrir, tanto quanto possivel, toda a complexidade

que

a

paisagem efectivamente traduz, assim como

a

definigdo das bases para a

compreensSo dessa complexidade.

Neste sentido, procura-se, por um lado e considerando as caracteristicas e valores reais da
paisagem estabelecer metodologias que contemplem esta complexidade sem a simplificarsT

e, por outro lado, garantir atrav6s do desenho ambiental, a prossecugSo de

objectivos

comuns aos dominios da ecologia e da est6tica, como sejam a expressSo da unidade na
variedade e da harmonia na complexidades.

Nesta perspectiva, a paisagem 6 considerada o resultado da interacgSo entre o sistema
natural e o sistema social o que lhe confere uma dimensSo territorial e cultural especifica.
Entendimento semelhante 6 compartido por Washer e Jongmanse que no relat6rio "European
Landscapes" consideram que "(...)as paisagens expimem a unicidade e identidade de cada

lugar (genius locci) reflectindo tanto

a

histdria natural como cultural de um territ1rio, num

determinado momenta(.-.)", € pela ConvengSo Europeia da Paisagem60 que define paisagem
como a'1(...)express6o formal das numerosas relagdes exisfenfes num determinado periodo
entre a sociedade e um territ6rio...sendo a sua apardncia o resultado da acAdo ao longo do

tempo, dos factores humanos

e

naturais

e da sua combinag6o(...)". Sendo que esta

combinagdo confere a cada paisagem um determinado car5cter

para a sua compreensdo

- componente

fundamentat

- que, embora mut6vel e 0nico para cada lugar, 6 reconhecido

pelas populag6es, residente e visitante,

e

primordial no estabelecimento da identidade

territoria16l.

Associado ao car6cter e d identidade surge o padrdo de paisagem especifico como resultado

da

articulagSo

de

elementos

de origem natural e

antr6pica, fundamental para

a

caracterizagSo e determinagSo de unidades de paisagem consideradas Sreas espacialmente

coerentes, com um certo grau de homogeneidade fisionomica

e um processo evolutivo

simila162.

Actualmente, a paisagem 6 considerada por diversos autores63 como o resultado visivel dos
processos

e actividades naturais, hist6ricos e culturais resultantes da interacgSo entre o

s7WASHER,

D., The Face of Europe. Policy Perspectives for European Landscapes, Technical Report Series, European Centre
for Nature Conservation, Tilburg, 2000.
tsRosENBERG,
A.M., cit. sARAIVA, M.G., ob. cit., p.40.
5'WASHER,
D., e JONGMAN, R., (eds.), European Landscapes. Classification, assessment and conservation, European
Environmental Agency, Copenhaga, 2000.
60Conselho
da Europa, Convention Europ6enne du Paisage et Rapport explicatif, T-Land, Estrasburgo, 2000.
6rAne0Jo, r., (2003);ABREU, A.c., et ar., (2004); GASpAR, J., (1993); LUGTNBUHL, y., 'Le paysagiste face aux
Transformation du Paysage Rural" em AA.W., El Seminario sobre el Paisaje, Madrid, 1987, pp.3643 ; RIBEIRO, O., (1993);
TELLES, G.R., (1975,2002 - Boletim APAP, no3 -,2003) ; TOMAS, F. (1994) ;WASHER, D., (1999).
62cRncELR
D'ABREU et al., ob. cit., pp. 31 e 43.
U3ANTROP,
M., lrVhere are the Genii Loci" em PEDROLI, 8., (ed.) ob. cit., 2000, pp.29-34;ABREU, A.C., et a1.,2004, p.28:
GREEN, 8.H., "Policy, planning and management in European Cultural Landscape conservation" em KLIJN J. e VOS W., (eds.),
From Landscape Ecology to Landscape Science, Kluwer Academic Publishers, Londres, 2000, pp.57-72: MAKZOUMI, J., e
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complexo abi6tico-bi6tico

e a sociedade, que variam no espago e no tempo, e que

contribuem para o genius loci.

Na mesma linha de pensamento MagalhSesoa entende que o conceito de paisagem para o
arquitecto paisagista 6 "(...)um conceito holistico, no qual, sobre um substrato fisico, actuam
de modo complexo os seres vivos, animais e plantas, e o homem, detentor de determinada
cultura dando origem a determinada imagem. Esta imagem 6 portanto, muito mais do que
aquilo gue se v6, sendo portadora de significados ecologicos e culturais ( englobando neste
hltimo os econ6micos e soclais )(...)".

Mais recentemente, num trabalho, de elevada qualidade, elaborado pelo Departamento de
Planeamento Biofisico e Paisagistico da Universidade Evora intitulado <Contributos para a

e CaracterizagSo da Paisagem em Portuga! Continental>, os seus autores6s
referem que o conceito de paisagem utilizado no referido estudo procura ser holistico e
ldentificag6o

integrador das dimens6es ecol6gica, cultural, s6cio-econ6mica e sensorial, afirmando que

"(...)a paisagem 6 um srsfema din€mico, onde os diferentes factores naturais e culturais
interagem e evoluem em conjunto, determinando e sendo determinados pela estrutura
global,

o que

resufta ntuma configuragdo particular, nomeadamente do relevo, coberto

vegetal, uso do so/o e povoamento, que lhe confere uma certa unidade e d qual corresponde
um determinado cardcter(...)"

Se esta definigdo integra os pressupostos ecologicos inerentes d abordagem interdisciplinar

e

holistica

da ecologia da paisagem, ela considera, atendendo aos processos de

simplificagdo e homogeneizagdo que actualmente a afectam, a (re) valorizagSo do car6cter e
identidade da paisagem entendendo-a como um conceito lato e abrangente evidenciado pela

atitude generalista e de sintese pr6pria da Arquitectura Paisagista. Esta, ao constituir-se
como uma disciplina horizontal, cruza todas as mat6rias incluindo as artisticas que permitem

dar forma ao territ6rio

e as mat6rias da ecologia que permitem

consider6-las como

componentes da forma, sendo atrav6s desta que a sintese transdisciplinar se corporaliza.

De facto,

a intervengdo na paisagem

conhecimentos

requer uma sintese de um vasto conjunto de

e um m6todo proprio com o objectivo de transformar a

articulagdo

e

a

comunicagdo transdisciplinar num objecto com uma determinada forma.

PUNGETTI, G., ob. cit., 1999; NORBERG-SCHULZ, N., Genius Loci. Paysages, Ambiance, Architecture, ed. Mardaga, Li6ge,
1

997.

en,tRcRtHAes,

M.R., ob. cit., p.s3.
65Encomendado pela
DirecgSo Geral do Ordenamento do Tenit6rio e Desenvolvimento Urbano este estudo (6 volumes) foi
coordenado pelos arquitectos paisagistas Alexandre Cancela d'Abreu (Professor da Universidade de Evora) e Ros6rio Oliveira,

Pinto-Correia (Professora na mesma Universidade) que orientaram uma equipa multidisciplinar
constituida por v6rios especialistas de distintas 6reas (litologia e geomorfologia, povoamento e exploragoes agrlcolas,
cartografia morfol6gica e SlG, entre muitas outras) e contando, ainda com um vasto conjunto de consultores de reconhecido

e pela ge6grafa Teresa

prestigio de diferentes Universidades nacionais e estrangeiras.
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Assim, na perspectiva da Arquitectura Paisagista, o conceito de paisagem est6 intimamente
ligado ao de morfologia66.

De facto, como refere Bertran6T a paisagem 6, cada vez mais, uma manifestagdo forma!,
fundamentalmente da cultura e do modo de vida de uma comunidade que acaba por decidir
a construgSo da paisagem, quer por aca6o quer por omissSo, como, ali6s, sempre o fez.

Verifica-se, ent6o, uma aproximagdo da Arquitectura a esta acepgEo ao considerar todo o

espago como seu objecto

de estudo

e intervengdo a

paisagem como objecto

arquitect6nicoos resultado da interacgso entre o substrato biofisico e a sociedade, tanto no
espago urbano como no espago rural.

Estes e as relag6es que se estabelecem entre ambos integram a pr6pria nogSo holistica de
paisagem, ao mesmo tempo que se constata que as abordagens emergentes se baseiam na

ideia de que h6 uma necessidade de entender e de construir a paisagem como um todo,

considerando, em simultineo,

a paisagem rural e

paisagem urbana na dindmica das

relag6es espaciais que entre elas se estabelece, de acordo com o conceito de paisagem
global cujo desenvolvimento 6 feito posteriormente neste capitulo.

E esta a ideia de paisagem que se considera e defende neste trabalho atendendo quer d
nog6o holistica do conceito, quer ao seu car5cter operativo e interventor que amplia aquela
nog6o com

o modo de construir a paisagem no pressuposto de que entendida como um

todo, a paisagem 6 construidaos de uma forma dindmica tanto por materiais inertes como por
materiais vivos. Pelo que se considera que na paisagem

-

global, construida e din6mica

-

os

sistemas urbanos, rurais e naturais que integra, ao partilharem a morfologia e a estrutura, e

ao apresentarem similitude de funcionamento, concorrem para que se reconhega, adopte e
se aborde a paisagem como um sistema aberto onde convivem e interagem numa relagSo
constante e interdependente os tecidos urbanos e os mosaicos culturais.

Neste sentido, podemos afirmar que, se por um lado, o aspecto mais relevante nas 0ltimas

tr6s d6cadas se prende com

a

progressiva aceitagSo

de uma abordagem te6rica

e

conceptual renovadora no que diz respeito d paisagem como conceito b6sico das disciplinas

de mais directa

implicagSo sobre

o espago como a

Geografia,

a Arquitectura ou a

Engenharia, que o consideram como uma construgdo, o que significa entender a paisagem
uuMeGAtHAeS,

M.R., op. cit., pp. 24-27. A Professora Manuela Raposo MagalhSes considera que a morfologia da paisagem 6
entendida "(...)como a forma da paisagem resultante das suas condicionantes ecoldgicas e culturais e desenvolvida atravis de
duas componentes
a estnttura global da paisagem (constitulda pela sobreposigflo da estrutura ecol6gica e da estrutura
edificada) e os espagos tipoligicos da paisagem...A forma da paisagem e enteo considerada como a objecto no qual se
corpoizam fodos os conhecimentos que para ela conconem, negando as formalizagdes que ignoram os fen6menos frslcos e

-

biol6gicos que a regem(...1"
J., "El paisatge de les metr6plois i la ciutat del coneixement" em Area Revista de debats tenitorials, no8, Diputaci6
de Barcelona, 2000, p.51-138.
68PREGILL,
P., e VOLKMAN, N., Landscapes in History. Design and planning in the westem tradition, ed. Van Nostrand, Nova
lorque, 1993.
6eA
contribuigSo te6rica essencial 6 de LEFEBVRE, H., La production de l'espace, ed. Antropos, Paris, 1974; TELLES, G.R.,
"Da FormagSo do Solo d SocializagSo da Paisagem" em AA.W., Uns Comem os Figos..., ed. Seara Nova, Lisboa, 1975, pp.57-

67BERTMN,

149.
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como produto cultural, como um produto da sociedade, por outro lado, e mediante a relagSo
dial6ctica entre teoria interpretativa e pr6tica operativa que 6 tipica e imprescindivel numa
disciplina aplicada como a Arquitectura Paisagista, considera-se a paisagem, tamb6m, como

resultado quer de uma pr5tica projectua!

e de um desenho conscientes e formalizados

previamente, e que se plasmam numa arquitectura da paisagem identificave!, no espago e
no tempo, quer como resultado de uma pr6tica empirica de desenho ambiental incorporada
pelas comunidades e aplicada, em cada caso, de acordo com principios gerais e adaptada
ds exig6ncias particulares de cada territ6rio.

A

paisagem surge, assim, como uma arquitectura independentemente do seu car6cter

programado/formalizado ou empirico/intuitivo e dos materiais utilizados na sua construgdo.

Daia valoragdo da paisagem como um complexo fisico cujos elementos naturais e humanos
formam parte de uma construgSo que os integra como materiais reutilizados

e

como

componentes funcionais activos, reconvertidos, tanto no espago urbano como no espago
rural. Pelo que se prop6e a interpretagdo, a valoragSo e a concepgSo da paisagem como um

sistema complexo e dindmico, herdado, de car6cter hist6rico, ou seja como um recurso
cultura! entendido como heranga

e

legado hist6rico, aceitando-se

a ideia e o valor da

paisagem como patrim6nio.
Neste sentido, a paisagem 6, no entendimento lato do termo, o patrim6nio simultaneamente

mais importante e mais ameagado do pais, porque 6 o espago de suporte da vida e das
press6es e 6ticas culturais de administrar o desenvolvimento s6cio-econ6mico70.
- A dimensdo poli6drica da nog6o de paisagem

O actual conceito de paisagem alargou a sua primitiva e limitada consideragSo visual

e

c6nica a uma interpretagSo e definigdo mais abrangente que ao considerar a paisagem como

uma unidade, como um sistema vivo, holistico e dindmico, integra:

i

)

est6tica e po6tica

ii ) ecologia e 6tica

-

beleza e harmonia

- filosofia

do ambiente e moral

- patrim6nio, e
iv ) economia - utilidade
iii ) cultura

'oTELLES, G.R.,"Patrim6nio e Paisagem: de Quem a Responsabilidade na Degradagao da Paisagem?" em Boletim AP da
APAP, no2, Lisboa,2002, p.1.
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i) est6tica e poetica

-

beleza e harmonia.

e

considerada uma das quatro dimens6es essenciais interligadas no conceito de paisagem O estudo da componente

perceptual de apreciagSo est6tica, afectiva

emocional

constitui uma 6rea especifica de investigagSo e intervengSo da arquitectura paisagistaTt.
Nesta dissertagSo n6o se pretende proceder d revisdo e sistemattzagdo da evolugdo te6rica

relativa ao desenvolvimento das teorias e m6todos de percepgSo e avaliagfio da qualidade

est6tica da paisagem mas antes proceder

d

identificagSo dos modelos subjacentes d

investigagSo sobre a percepgdo da paisagem relacionando as diferentes abordagens com os

diversos dmbitos e estudos da sua aplicagSo, ao mesmo tempo que se faz referGncia aos
autores que produziram trabalhos relevantes nas distintas 6reas de investigagdo.

Por outro lado, e considerando a Arquitectura Paisagista uma arte, procura relacionar-se a

a po6tica da paisagem com os conceitos de beleza e harmonia no
pressuposto de que, considerando a paisagem a imagem do espago fisico, biol6gico e

qualidade est6tica e

cultural em que vivemos, uma paisagem desequilibrada ou desordenada, a que corresponde
a existdncia de disfung6es ambientais, nunca poder6 alcangar beleza e harmonia, e que, ao

contr6rio sistemas naturais ou humanizados em equilibrio se traduzem geralmente em
paisagens com qualidade est6tica.

A

progressiva delapidagSo dos recursos

e

degradagdo

do seu quadro espacial

de

exploragSo, e a deterioragSo das qualidades c6nicas e visuais da paisagem resultado do

actual modelo de crescimento econ6mico conduziu, nas 0ltimas d6cadas, d necessidade de
se desenvolver e aprofundar estudos e metodologias de percepgdo e avaliag6o da qualidade
est6tica da paisagem, assim como de integrar esse tipo de valores intangiveis nas tomadas
de decisSo relativas aos processos de planeamento e ordenamento do uso do solo.

Ao mesmo tempo que se tornou urgente o estabelecimento de crit6rios para a classificagSo

de paisagens que por continuarem a ser a imagem e a expressSo cultural da evolugdo da
civilizagao, e a ser biologicamente equilibradas, com acentuada diversidade ecologica e
possuirem inegSvel valor intrinseco, deverfio ser objecto de salvaguarda, protecado e
valoriza96o.
lsto, determinou que a partir da d6cada de Sessenta do s6culo XX se desenvolvessem 6reas

de investigagdo relacionadas com o estudo e caracterizagdo da paisagem, sua percepgSo e

m6todos de avaliag6o, que mais recentemente t6m conjugado as principais formas de
abordagem desenvolvidas quer atrav6s das disciplinas ligadas d 5rea das arquitecturas e da
geografia (avaliagdo da qualidade c6nica e sua integragSo nos processos de ordenamento
7lA

evolugeo da investigagSo realizada nas 0ltimas d6cadas sobre a teoria e a pr6tica da percepgSo e avaliag6o dos valores
est6ticos da paisagem com refer6ncias a diversos autores que produziram estudos relevantes de critica e sintese neste dmbito
6 objecto de'desenvolvimento em trabalhos recentes (dissertag6es de doutoramento) das arquitectas paisagistas ANDRESEN,
M.T., (1992) e

SAMIVA, M.G., (1999).
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da paisagem), quer atrav6s das disciplinas relacionadas com a psicologia (estudo dos
processos cognitivos da percepg6o da paisagem).

De facto, nos 0ltimos vinte e cinco anos assistiu-se a um importante desenvolvimento e
expansdo dos trabalhos e estudos sobre a percepgdo da paisagem com a identificagEo de
quatro paradigmasT2 subjacentes d investigagio sobre esta tem6tica:
i ) Abordagem profissional ou pericial- refere-se

i

interpretagEo e avaliagdo da qualidade da

paisagem por grupos de especialistas em diferentes 5reas disciplinares que analisam a
paisagem sob o ponto de vista cultural e biofisico, e que desenvolvem m6todos de gestdo

dos recursos naturais e culturais com implicagOes na qualidade est6tica da paisagem. Este
enfoque pericial e din6mico deriva, entre outros, de estudos da ecologia e planeamento da
paisagemT3.

ii ) Abordagem psicofisica

-

6 relativa a qualidades especificas da paisagem, nomeadamente

c6nicas e visuais, cuja avaliagdo e feita pelo p0blico em geral ou por grupos seleccionados,
baseando-se no facto de que os atributos visiveis da paisagem provocam uma relagSo

estimulo

-

resposta ds avaliag6es

e

comportamento do observador. Um dos m6todos

utilizados consiste na percepgEo da paisagem baseada em inqu6ritos

a grupos

sociais

analisando imagens fotogrdficas da paisagem em estudo, tal como 6 abordado no trabalho
de MeiningTa.

Desenvolvidas

na

sequ6ncia

da

obrigatoriedade legal surgida nalguns paises, as

abordagens pericial e psicofisica envolvem a avaliagSo da qualidade da paisagem por parte
de especialistas e pelo p0blico, respectivamente, e s6o utilizadas em estudos integrados nos
processos de planeamento e gestSo da paisagem.

iii ) Abordagem cognitiva

-

tratando-se de uma abordagem comportamental, tal como a

anterior, direcciona as suas an6lises para a procura de significados associados d paisagem

ou ds suas componentes de apreciagSo cognitiva como o simbolismo, a complexidade,
T2Entre

o, distintos autores que nos seus estudos de investigageo sobre a percepg6o da paisagem consideram os quatro
paradigmas referidos destacamos SELL, J.L.; TAYLOR, J. G., and ZUBE, E., 'Towards a Theoretical Framework for Landscape
Perception" em SMRINEN, T.F; SEAMON, D., and SELL, J.L., Environmental Perception and Behavior, Department of
Geography, University of Chicago, Chicago, 1984, pp. 61-83. Esta mat6ria tem sido abordada, entre outros, pelos seguintes
autores: ANDRESEN, M.T., ob. cit., 1992; SAN MARTIN, 1., The Landscape in the Landscape Ecologycal Planning, Arizona
State University, Arizona,2000; SAMIVA, M.G., ob. cit., 1999.
?3Esta
abordagem tem sido utilizada em diversos estudos de distintos autores: FORMAN, T., Land Mosaics: The Ecology of
Landscapes Regions, Cambridge University Press, Cambridge, 1995; ZUBE, E.; BRUSH, R., and FABOS, J., Landscape
Assessment: Values, Perception and Resources, Dowden, Hutchinson & Ross, lnc. Stroudburg, Pennsylvania, s/d.
'oMElNlNG, D.W., 'The Beholding Eye" em Lanscape Architecture, January, 1976, pp.47-il. O trabalho deste autor apresenta
um conjunto, posslvel, de interpretag6es e avaliag6es sobre a paisagem nos EUA, mas que poderA ser alargada a toda a
cultura ocidental, referindo-se a dez vers6es relativas ao mesmo cen6rio, podendo abordar-se a paisagem como natureza, a
paisagem como arte, a paisagem como sistema, a paisagem como problema, a paisagem como riqueza, a paisagem como
ideologia, a paisagem como hist6ria, a paisagem como lugar, e ainda a paisagem como habitat (atrav6s do entendimento de
que a paisagem 6 o resultado da percepgSo que cada pessoa tem do modelo cultural que formaliza estruturas flsicas sobre o
tenit6rio transformando a paisagem no nosso habitat).
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legibilidade

e

mist6rio, apoiando-se

no contexto s6cio-cultural do

observador. As

prefer6ncias deste por determinadas paisagens implicam certas adaptag6es mentais e as
suas respostas reflectem a evolugSo cognitiva e mental face a diferentes tipos de paisagem
como podem ser o deserto, o bosque, a savana, etc.

Esta abordagem foi desenvolvida por diferentes autoresTs cujos estudos revelam

a

importfincia da integragSo dos resultados decorrentes da participagSo do p0blico com vista d
obtengao de um conhecimento mais profundo e rea! das motivag6es est6ticas, afectivas e
emocionais das populag6es perante a paisagem e que se traduzem nas atitudes e
comportamentos perante ela.

iv )

Abordagem experiencial

-

orientada para

a

investigagSo te6rica

do processo

de

percepgao da paisagem considera os seus valores e atributos baseada na experiOncia da
interacgdo humana com a paisagem, e foi desenvolvida por v6rios autoresTs.

Mais recentemente tem vindo a ser progressivamente reconhecida a importOncia da
participag6o do p0blico76 na investigagdo relativa d avaliagSo da qualidade da paisagem
atrav6s de uma intervengdo mais activa nos estudos da sua percepgSo e dos valores e
significados atribuidos ao seu conte0do, e a sua articulag6o com m6todos profissionaisTT
propondo-se uma pr6tica inter e transdisciplinar que aponte para a converg6ncia entre os

crit6rios est6ticos, adequagSo ecologica

e

interpretagdo

da interacaSo humana com o

ambiente.

Neste sentido, considerando
observador/actor da paisagem

-

informag6es com um conjunto

a

paisagem uma representagdo cultural na qual o
p0blico e/ou especialista - articula uma s6rie de registos e

de faculdades de percepgSo determinadas sensorial

e

culturalmente, entende-se que o conceito de paisagem 6 cognoscivel e que, portanto, se
pode e deve intervir na paisagem apoiando-se no conhecimento como condigSo necessSria
para a intervengSo reivindicando-se esta como uma intervengSo nas condig6es de produg6o

da paisagem, ou seja, nas circunstdncias em que se produz a representagdo cultural.
Assim, e se a paisagem como construgSo cultural colectiva acumula camadas de dados de
informag6o que cada observador e actor interpreta, avalia e valora desde os significados
individuais mas, tamb6m, desde as influ6ncias e valores dominantes, julga-se fundamental
introduzir esta perspectiva nos instrumentos de desenho e planeamento da paisagem.

TSMUGARAUER,

R., lnterpreting Environments: Reading, Deconstrction, Hermeneutics, University of Texas Press, Austin,
nnpOpOnf, A., "Levels of Meaning in the Built Environment' em POYATOS, F., Cross-Cultural Perspectives in

Texas, 1995;
Nonverbal Communication, Hogrefe, Nova lorque, 1988, 317-336.
T6CONSELHO
DA EUROPA, Convention Europ6enne du Paysage et Rapport explicatif, T-Land, Estrasburgo, 2000; KAPLAN,
R., and KAPLAN, S., ob. cit., 1989 ; SCOTT, A., cit. em ABREU' A.C., et a/.' ob. cil.,2OO4' p.47.
77ARLER,
.Aspects of Landscape or Nature Quality" em Landscape Ecology, no15, pp. 291-302.
F.,

30

De facto, e considerando que a avaliagSo e percepgdo da paisagem det6m uma relagSo
directa com os valores, atitudes e prefer6ncias dos individuos e das sociedades, no espago

e no tempo, pretende-se, por um lado, tornar operativo o estudo da percepgEo pelo p0blico,

dos valores c6nicos e visuais da paisagem, cujo interesse n6o se prende tanto com a
obtengEo de crit6rios para a avaliagSo da qualidade est6tica a integrar em processos de
decisdo no dmbito do ordenamento paisagistico, mas antes como revelador das atitudes e

comportamentos relativamente

aos processos de conservagSo

e transformag6o

da

paisagem, e por outro lado, a implicagEo directa da populagSo na definigEo de objectivos
relacionados com a melhoria da sua qualidade no pressuposto de que 6 uma necessidade e

uma responsabilidade b6sica quer

a

conservagSo, quer

a

construgSo

de

paisagens

ordenadas e equilibradas, vinculadas d hist6ria e ao lugar, detentoras de beleza e harmonia.

Neste contexto, e num momento em que assistimos d sistem6tica destruigSo, a uma escala
nunca antes vista, de paisagens equilibradas e belas pela degradagSo dos recursos culturais

e

naturais de que

a humanidade depende,

ganha importdncia tanto

Arquitectura Paisagista cuja fungSo mais importante

a

disciplina da

6 criar e conservar a beleza na

paisagemTs considerando a vontade latente das populagOes de se recriar

o

EdenTs, como a

ac96o do arquitecto paisagista entendida como essencial na criagdo e transformagSo da
paisagem ao aliar o utilit6rio ao l0dico e criar o belo, no pressuposto de que a beleza em
Arquitectura Paisagistas0 6, condicionada tanto pelos fen6menos naturais como pelas formas
tradicionais de utilizagSo da paisagem.
Pelo que o arquitecto paisagista interv6m afinando a sua sensibilidade para reconhecer a(s)
beleza(s) existente(s) e, ainda, a potencialidade de beleza contida nas novas solugoessl.

Nesta perspectiva, Caldeira Cabrals2 considera que "(...)a beleza deve ser o reflexo
espontdneo da boa adequagdo da obra ao fim proposto, como qualidade intrinseca, e n6o,
como geralmente se sup6e, em resultado de uma s6rie de operagles posteriores - e,
portanto, extrinsecas
T8ELlOt

* chamadas embelezamento(...)",

e define a beleza de uma paisagem

cit. em CALDEIRA CABRAL, F., Fundamentos da Arquitectura Paisagista, lnstituto da Conservagao da Natureza,

Lisboa, 1993, p.38.

TeTELLES,

G.R., Prefacio em CALDEIRA CABRAL, F., ob. cit., 1993, pp.17-21.
Acerca da participagSo das populagoes na construgeo de paisagens harmoniosas e belas, Ribeiro Telles escreve: "(...)O arfisfa
andnimo que 6 o povo ndo sd crlou catedrais mas tambdm paisagens geniais em gue a Natureza se harmoniza coi d n1dade
em concepgoes de equilibio e proporgdo que seo uma explosdo de beleza(...) em 'Da Formageo do Solo Socializag6o da
Paisagem" em AA.W. ob. cit., 1975, pp.56-149.
t'Sobr" o
conceito de beleza em Arquitectura Paisagista, MAGALHAES, M.R., ob cit, pp.30-32, considera-o um conceito
relativo fortemente interdependente das circunst6ncias da realidade e do sujeito, alirmando que "(...)d com a defin:xldo de
beleza de Caldeira Cabral, resultante da odem, mas duma ordem cooperante com a natureza e ndo contra eta, p6sta ao
seruigo do homem ... e numa perspectiva que sirua as geragoes futuras que pessoalmente me identifico e de acordo com a
qual tento exercer a profissdo (...)', definig6o e postura que partilhamos integralmenie.

i

"'CALDEIM CABML, F., ob. cit., p.46.

A este prop6sito Ribeiro Telles 6 esclarecedor "(...)Ao Arquitecto Paisagista compete ciar beleza, seguindo o pensamento de
SP Agostinho: <Pulchritudo est splendor ordinis>, ou seja, ordenar o espago, suporte das comunidadei humanis, procunndo a
sinfese dos ponfos de vista culturais, econdmicos, ecot6gicos e de justiga social, atravds de tdcnicas apropiadas de
planeamento(...)" em Boletim AP da APAP,no4, 2003, p.3.

*ldem, pp.
40

e 48.
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como sendo aquela que resulta da ordem que se manifesta no equilibrio de todos os
factores que actuam na paisagem e que devem estar sujeitos ao equilibrio ecol6gico, e na

sua adequagdo aos interesses do homem, sublinhando que "(...)as modificag1es
introduzidas no equilibrio da Natureza n6o venham a produzir efeifos desasfrosos, anfes
conduzam a uma harmonia melhor que a anterior(.-.)"83.

por outro lado, a inter-relagSo entre est6tica e po6tica da paisagem e a sua beleza foi
expressa graficamente por Amorim de Carvalho atrav6s de uma imagem constituida por tr6s
circulos concQntricos em que o circulo interior representa a paisagem, o circulo central a
emog6o est6tica sentida diante da beleza da paisagem e o clrculo exterior a idealizagSo
po6tica ou poetizagdo desse atributo num prolongamento da est6ticasa.

Se, como refere

Mendogass,

a

po6tica

da

paisagem, assente

em dois

principios

fundamentais onde tudo decorre: a afectividade e a mem6ria, transparece por um
diversificado conjunto de elementos por ele considerado como elementaridade po6tica ( que
corresponde ds sete componentes est6ticas da paisagem propostas por Muniain: Luz e Cor,
C6u, Gran deza, Figura, Movimento, Vida e Cultivo ) resulta, ent6o que a percepgSo do belo

numa paisagem 6 uma emogdo est6tica, constatando-se, assim, que nela existe beleza e
que esta actua sobre n6s de determinado modo86.

Considerando a dimensfio est6tica e sensorial, e po6tica da paisagem, a intervengdo nas
paisagens contempordneas requer:
a) o entendimento da arquitectura paisagista como aca6o criativa, consequ6ncia da ecologia

da paisagemsT;

b) o desenvolvimento de uma "ecologia criativa" no processo de desenho e planeamento
ambiental em que a concepgSo global do espago, considerando a interacaSo entre conteUdo
e forma, tem em vista a utilidade humana, a integridade ecol6gica, o significado simbolico e
a qualidade est6ticass;
83para

BERNALDEZ, F., ob. cit., 1993, o conceito de harmonia 6 muito rico em conte0dos e uma no96o chave na atribuigao da
qualidade estetica da paisagem. Considerando que a harmonia se produz sempre que um n0mero,de partes distintas formam
de Ci6ncia del
um modelo co€rente, entSo de acordo com SNACKEN, F., "Landscape aesthetics" em ll Congresso
"(.")no planeamento
iaisaje:paisaje y M6dio Ambiente, Monografies de l'EQUlP, 6, Universitat de Barcelona, 1995, pp. 6$80'
que a metodologia a
ai pii""gr^b iarmonia deveia ser o oijectivo a alcangar baseando-se .no humanismo ecol6gico...sendo
(...f .
diversidade
e
a
paisagem:
a
autenticidade
qualidade
est6tica
da
que
a
deinem
aspectos
utiiizar dleve integrar os
tiMEGOil, N] prr" rrn, poetica da Paisagem, 3 volumes (DissertagSo de Doutoramento), Universidade de Evora, Evora,
1989, vol. I, pp.274-275.
's

ld"r,

pp. 281-306.

que amamos por ser
entanto, e como refere ainda o mesmo autor, perante uma paisagem que sabemos n6o ser bela mas
que lhe
pela
podtica
afectividade
imensamente
emog6o
podemos
uma
sofrer
para n6s algo especialmente importante,
pela beleza das
dedicamos; {uest6o que considera de fundo'e decisiva para a po6tica d-a paisagem "(...)6 que nem sempre 6
coisas gue a poesia despefta ('..f, MENDOQA, N., ob. cit., 1989' vol. l, p'285'
87TELLES,
G.R., Pref6cio em CALDEIRA CABRAL, F', ob. cit., 1993, p.18.
EtLYLE,
J.T., (1985); SEDDON, G. (1986) cit. em SARAIVA, M.G., ob. cit., 1999.

86No
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c) a consideragSo de uma "nova est6tica" na qual a ecologia constitui a malriz do desenho
ambiental

e do planeamento biofisico,

integrando objectivos comuns aos dominios da

ecologia e da est6tica da paisagem como sejam a expressfio da unidade e simplicidade na
variedade e da especificidade na coerOncia e na identidadese;

d) a aceitageo, por um lado, de uma nova concepqdo est6tica que considera a beleza
inerente a qualquer espago tal como 6 suportada pelo valor intrinseco do ecossistema global

do qual 6 um atributo, e por outro, que a paisagem, percebida a partir dos factos que estSo
na base da realidade fisica, mas tamb6m de outros elementos que ndo sendo directamente
perceptiveis se manifestam de uma forma ou de outra, det6m uma dimensEo est6tica que
integra a po6tica, a proporgdo e a narrativas;

ii ) ecologia e 6tica

- filosofia

do ambiente e moral.

partir da d6cada de Sessenta do s6culo XX ao considerar o desenvolvimento dos
conhecimentos da ecologia dos quais integra o pensamento sist6mico e holistico, a

A

arquitectura paisagista abandona uma visdo predominantemente antropocdntrica e passa a
apresentar uma atitude mais ecocEntrica no sentido da formulagdo de propostas para uma

maior integrag6o entre o homem e o ambiente, o que revela a adopgdo de um
posicionamento 6tico que se manifesta na articulagSo do valor intrinseco e moral ao
relacionamento harmonioso do homem com o ambiente no dmbito da ideia de uma nova
filosofia da natureza cujos principios pretendem enquadrar, exactamente, um novo tipo de
relagSo entre a sociedade e o meio natural.

Para a actual vis6o sist6mica e abrangente das relag6es do homem com o meio, defendida

pelo paradigma ambiental emergente que se regula por uma filosofia de valorizagSo
intrinseca da natureza e de uma 6tica de vida em harmonia com ela, s6o determinantes as
contribuig6es de um vasto conjunto de estudos de distintos autoresel.
senOSeNgERG,

A.M., 'An Emerging Paradigm for Landscape Architecture" em Landscape Joumal, vol.S, no2, 1986, pp.75-82;
CALDEIRA CABRAL, F., ob. cit., 1993, pp.27-29.
e0BERTMN
J., ob. cit., 2000, p.120; ABREU, A.C., et a/., ob. cit., 2004, p.47, consideram que a capacidade nanativa da

paisagem conferida pela sua identidade hist6rico-cultural se entende como " (...)a pssibilidade da paixgem transmitir
informag^o sobre a hist,ia do seu uso, sobre as actividades e motivag1es das comunidades que sucessrvamente a
transformaram, sobre

o significado gue esfas /he foram atribuindo

(...)"

.

e'THOREAU, D.H.; MARSH, P.G., Man and Nature: or Physical Geography as Modified by Human Action; TANSLEY, A';
LEOPOLD, A., A sand county almanac. And sketeches here and there (1949), ed. Ballantine, Nova lorque, 1966; MCHARG, l',
Design with Nature, ed. John Wiley & Sons, Nova lorque, 1966; 'Human Ecologycal Planning at Pennsylvania", Lcndsca-p-e
Planning, 1981,no 8, pp.'t09-120; McHARG, 1., e STEINER, F.,To Heal the Earth, ed. lsland Press, Washington DC, 1998;
NngSS, n., 'The Shaliow and the Deep, Long - Range Ecology Movement, A Summary", lnquiry, no 16, 1973; "A Defense of the
Deep Ecology Movement", Environmental Ethics, no6,1984; FOX, W., 'The Deep Ecology" em DEVALL, B., e SESSIONS, G.,
Deep Ecology: Living as if Nature Mattered, ed. Peregrine Smith Books, Salt Lake City, 1985; TAYLOR, W.P', Respect for
Nature. e fneory on Environmental Ethics, ed. Princeton University Press, Nova Jersia, 1986; MORIN, E., ll Pensiero ecologico,
ed. Hopefulmonster, Florenga, 1988; OELSCHLAEGER, M., Postmodem Environmental Ethics, ed. State University of New
York Press, Nova lorque, 1995; SESSIONS, G., Deep Ecology for the 21 st Century (1986) ed. Shambhala, Boston, 1995;
FOLCH, R., Ambiente, emoci6n y 6tica, ed Ariel, Barcelona, 1998; RIECHMAN, J. (coord.), Etica Ecolgica, ed. NordanComunidad, Montevideu, 2004.
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Enquanto que as outras ciEncias isolam do contexto o seu objecto de estudo, a ecologia que

surge com disciplina cientifica em 1866 e considerada por Morine2 como a primeira <ci6ncia

noval>, ciEncia sist6mica

por definigSo, considera as inter-relag6es entre todas

as

componentes quer se trate de entidades fisicas, biol6gicas ou sociais, isto 6, estuda as
interac96es entre organismos e entre estes e o seu ambiente, incluindo o homem em ambos
os casos.

Neste sentido, a ecologia contribui necessariamente para a "comunicaq6o" entre natureza e

cultura, pois como refere o mesmo autor "(.-.)6 a primeira vez que uma ci6ncia, e n6o a
filosofia, se debruga sobre a problemdtica das relagles entre a humanidade e a natureza

(...)'.
De acordo com a evolug6o registada nos paradigmas ambientais e culturais, o entendimento

e a abordagem dos problemas e das quest6es ambientais

numa perspectiva social,

considera desde o inicio o aparecimento de duas correntes diferenciadas, embora muitas

- ecologia
- relativa a uma atitude conservacionista, e a outra definida como Deep Ecology -

vezes dificeis de distinguir e que Naesse3 concebe uma como Shatlow Ecology
superficial

ecologia dura ou profunda

-

relacionada com uma posigEo preservacionista.

A primeira destas correntes considera a natureza um recurso cuja conservagSo 6 entendida
como um meio para melhorar a sua utilizagdo pelo homem. Sem assumir a atribuig6o de um

valor intrinseco d natureza, a abordagem conservacionista tem como principal objectivo
evitar a sua degradagdo protegendo o homem das consequ6ncias negativas que dai podem
resultar, garantindo a sua salvaguarda para as gerag6es futuras.
No entanto, esta atitude de conservagSo dos recursos e de crescimento econ6mico baseado

em regras de gestSo, ao permitir a manipulagSo da natureza por parte do homem na procura
incessante de mais e melhor conforto e de um nivel de vida superior, parece comprometer, a
partir de determinado momento, a sua propria sobreviv6ncia.

ao paradigma dominante na cultura ocidental, baseado na habitual
individualista e liberal da sociedade cujos valores nucleares se apoiam no

Como antitese
concepgSo

crescimento econ6mico, no controlo e dominio da natureza, e no direito e capacidade do
homem de utilizar os recursos naturais para atingir os seus fins, desenvolve-se a segunda
proposta filos6fica formulada por Naess, a Deep Ecology.

Para ela concorrem para al6m da natureza especifica da ciGncia ecol6gica, que j6 tivemos
oportunidade de analisar, uma nova concepgSo sociologica proposta por Durkeims baseada
no entendimento da sociedade como uma entidade holistica, colectiva, solid6ria e orgdnica,

e'MoRrN,

E., ob. cit., 1988,
*d;;,;:;;.;;;:;;;;.

'aDURKHEIM, E., cit. em BERTRAN, J, ob. cit., 2000,p.74.
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o que leva Bertranes a considerar que se substituirmos a moral como disciplina social pela
moral como disciplina ecol6gica e consequentemente o sistema social pelo ecossistema
global, passamos a entender a natureza como um bem colectivo (n6o da comunidade social
mas da comunidade bi6tica), percepg6o que julgamos decisiva em termos de moralidade.

E no contexto da nova moral social orgdnica e da recente ciEncia relacional que se passa a
analisar o desenvolvimento da corrente preservacionista.

Baseada numa posigSo ecoc6ntrica de preservagEo dos recursos, de valorizag6o intrinseca

da natureza e aceitagSo da 6tica ambiental, a ecologia profunda representa actualmente o
m6ximo grau de consciEncia ecol6gica.

E a partir das contribuig6es de Marsh (1864), Muir (1892) e de Leopold (1949) que, numa
primeira fase, esta abordagem se desenvolve.

Perkins Marsh na sua obra

<<Man

and Nature: or Physical Geography as Modified by Human

atengdo paru o facto de as ac96es humanas, aparentemente
insignificantes, serem cumulativas e produzirem com o decorrer do tempo transformag6es
Action>> chama

a

profundas e nocivas nos sistemas naturais.

Muir, respons6vel pela constituigSo do segundo Parque Nacional e fundador do Sierra Club

(um dos mais importantes organismos de defesa

e

protecgso do ambiente dos EUA) 6

pioneiro na consideragdo da interdependEncia e inter - conexdo entre os fen6menos naturais
que ocorrem no Universo.

Por sua vez, a importSncia do trabalho de Aldo Leopold prende-se com a proposta de
aplicagSo no Ambito da ecologia do conceito de 6tica analisado na filosofia. Afirma, este
autor, que falta um compromisso 6tico nas relagOes do homem com o planeta Terra e com
os outros seres vivos.

Ao constatar que as relag6es do homem com a natureza s6o estritamente econ6micas
baseadas exclusivamente na obtengSo de privi!6gios, adverte para o facto de mudangas na

conduta moral necessitarem de alterag6es sociais pelo que defende os direitos dos
ecossistemas e a 6tica da terra num dos capitulos da sua obra mais importante intitulada
como uma montanha>. Nela formula a sua teoria da comunidade bi6tica e o
principio fundamental desta: "(...)uma interuengdo 6 idhnea quando vrsa preseruar a
integridade, a estabilidade e a beleza da comunidade bi6tica. E err6nea quando manifesta a
<<Pensar

tendilncia contrdria (...

f*.

Este argumento traduz-se numa nova orientagSo para os estudos sobre o ambiente, ainda,
hoje, v6lida.

Com este autor, a vis6o do Universo como uma m6quina complexa cujas partes s5o
divisiveis e analisadas separadamente 6 substituida pela visSo do mundo como um
'SBERTRAN, J., ob. cit., zooo,14.
lorque, 1966, p.262
'ULEOPOLD, A., A sand county almanac. And sketches here and there (1949), ed. Ballantine, Nova
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organismo vivo cujos elementos sdo inseparSveis e integrados num todo, formulando deste
modo uma verdadeira teoria holistica.

Neste sentido

a

ecologia, entendida como

a filosofia da natureza, tem uma

ess6ncia

orginica e holistica baseada na ideia de que o cosmos 6 uma unidade que cresce e se
desenvolve a partir do interior como um conjunto integrado, com uma estrutura e uma
fungSo.

lan McHarg, outro autor fundamental para o desenvolvimento desta abordagem,

ao

consideraracumplicidadeeacooperagEoentreohomemeanatureza,eaecologiacomo
harmonia entre os sistemas sociais e os sistemas naturais, prop6e na sua obra <<Design with
Nature>>

o entendimento da Terra, no seu conjunto, como um ecossistema din6mico que

integra tanto os processos e factores biofisicos como os antr6picos, e cujo conhecimento 6
imprescindivel para

a correcta implantagdo das actividades humanas atrav6s do

human

ecologycal planning preservando os espagos de maior valor ambiental e identificando quer
as limitag6es quer as oportunidades de usos potenciais.

Como referem Steiner

et

al.el

a teoria central de McHarg consiste na considerag6o

da

ecologia como fundamento das disciplinas de artes que interv6m na paisagem atrav6s do
desenho e do projecto. Para o que 6 necessSrio um "acordo" de car6cter filos6fico, 6tico e
est6tico, entre os homens, que detenha a destruigSo do planeta, sendo que o seu m6todo se

baseia na compreensdo dos processos que configuram as paisagens utilizando-os como
fundamento da interveng6o.

O mesmo autor continua nas d6cadas de Oitenta e Noventa do s6culo XX a manter como
tema central do seu trabatho a importincia da ecologia no planeamento e no projecto de
paisagem. Nas suas 0ltimas obras aborda

o

planeamento de base ecol6gica

e

humana

considerando que a interacASo entre os sistemas naturais e os sistemas culturais pertence d
dindmica dos ecossistemas e afecta, em Ultima an5lise, o comportamento, o bem-estar e a
sa0de tanto da sociedade como da natureza.

Nesta perspectiva, McHarges, ao afirmar que "(...)o dominio e a conquista devem ser
eliminados como mandamento biblico no que diz respeito d relagdo do homem com a
natureza(...)" e acrescentando que "(...)devemos senfir-nos parte das relagfles
ecol6gicas(...)", aproxima-se da ess6ncia da ecologia profunda que defende a necessidade
de uma nova filosofia social e moral que, ao colocar o ser humano no mesmo plano de todos

os outros seres vivos, considera-o como parte integrante da natureza e n6o como ser
superior.

gTSTEINER,

F., et al., "lntroducci6n a ta edici6n espaffola de Proyectar con la Naturaleza de lan McHarg" em McHARG,
l.,Proyectar con la naturaleza, ed. Gustavo Gili, Barcelona,2000, p.X.
"M"HARG, 1., ob. cit., zooo,pp.2s26.

36

No desenvolvimento desta ideia, Naessse introduz o principio da auto-realizagdo e o principio

da igualdade biocdntrica, segundo os quais todas as entidades da biosfera s6o partes de um

todo integrado, consideradas iguais quanto ao seu valor intrinseco,

e

consagra a

Homeostasis como a primeira lei moral da natureza considerando-a como o modelo de uma
6tica da participagEo e da integragdo sob um principio essencialmente ecoc6ntrico.

Esta prudente conduta incide directamente na preservagEo da diversidade, quer biol6gica
quer cultura!, cujo cumprimento dever5 ser considerado uma responsabilidade 6tica.
Toulminloo contribui de forma decisiva para a validade

e importincia da integragSo

entre

natureza e cultura ao considerar que o homem deve encarar o mundo natural como a sua
verdadeira "casa'assumindo para com ele uma relagdo de respeito e de equilibrio.
Neste sentido, e considerando-se que n6o h6 paisagem no nosso planeta que n6o constitua

uma heranga cultura!, reconhece-se que a prdrtica e o conjunto de principios 6ticos propostos
pela ecologia profunda incidem directamente na preservagdo da diversidade biol6gica, mas
tamb6m cultural, como ali6rs se acabou de referir.

A

manutengSo

da biodiversidade e da

diversidade cultural, inserida

no dmbito da

"responsabilidade compartida' obrigando o homem a garantir a preservagEo das m0ltiplas
formas e variedades de vida e de cultura (esp6cies, comunidades, habitats e os processos
ecol6gicos e sociais a que estSo submetidos) 6 uma responsabilidade 6tica.

Trata-se, de facto, de uma reivindicagdo nio apenas ecol6gica, mas tamb6m socia!, 6tica e
politica com o objectivo duplo de preservar a natureza e, ao mesmo tempo, garantir a melhor
habitabilidade para o homem.

Para al6m das objec96es que possa suscitar, esta linha de pensamento cont6m ideias e
propostas que defendem a integragSo entre natureza e cultura na construgEo de paisagens

que articulam e conectam, de forma coerente, os sistemas naturais e os sistemas artificiais,
atribuindo-lhes um valor id6ntico.

Estas paisagens, construidas com respeito pelas estruturas ecologica e cultural pre existentes, integram-nas como partes integrantes do pr6prio conceito de Humanidade tal
como se pode entender nas abordagens de Leopold, Fox e Naess.

Giddenslol referindo-se ao pensamento de este 0ltimo autor refere que "(...)a ecologia
profunda sublinha(..) o cardcter de interligagdo entre a natureza e a comunidade humana,

(...)algo que

as culturas

'primitivas' entendiam mas clue

as

civilizag6es modernas

abandonaram(...)'.

eeBERTRAN,
I00TOULM|N,

J., ob. cit.,2000, pp.75-76.
S., The Retum to Cosmology: Postmodern Science and the Theology of Nature, University of Califomia Press,

Los Angeles, 1982, p. 94.

'olGlDDENS, A., Para al6m da esguerda e da direita: o futuro da politica radical (Beyond left and right the future of radical
politics, 1994), Celta Editora, Oeiras, '1997, p.'178.
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Este enunciado fundamenta-se na proposta de uma 6tica da ferra centrada na natureza
como um todo, tal como a explicitou Leopold, e que o homem ao considerS-la e segui-la,
passa de conquistador e dominador da Terra, enquanto comunidade, para seu membro
pleno e cidad6o, justificando deste modo o respeito pelo ecossistema globalque integra.
Neste sentido, intervir com responsabilidade na paisagem actuando operativamente contra o

processo de simptificagSo, banalizagdo

e especulagEo a que estS actualmente sujeita, 6

detiberar com 6tica e est6tica sobre a superficie terrestre, considerando:
a) a preservag6o e a protecgSo da biosfera e dos valores da biodiversidade do planeta,
b) o equilibrio entre as necessidades do homem e os recursos naturais e culturais atrav6s da

manutengdo do equilibrio ambiental entre o uso e o abuso,

c) a produg6o e construgdo de estruturas e elementos da cultura, na natureza, baseada
numa concepgeo renovada que exige uma visSo mais interactiva entre as novas
necessidades

do homem contempor6neo (produzir, inventar, desfrutar, sobreviver) e

o

respeito pelo espago natural.

Neste contexto, defende-se uma actuagEo 6tica sobre a paisagem comprometida com a
ess6ncia do espago e com a sustentabilidade com o objectivo de possibilitar que, tanto a
natureza como a sociedade, se possam desenvolver a longo prazo.

Nesta perspectiva, Folch102 cr6 que

a ordem moral emergente

(uma nova

e s6cio -

ecologicamente avangada moral ambiental)dever6 contar, em larga medida, com os valores

emanados do pensamento sist6mico

e

holistico da ecologia, fundamentalmente com os

valores da sustentabilidade considerados de vital importdncia para definir uma estrat6gia de
equidade e de solidariedade planet6ria aos niveis social e ecol6gico.

Mais recentemente, no dmbito do Simposio lbero

-

americano sobre 6tica ambiental e

desenvolvimento sustent5vel realizado em Bogot6, em 2000, foi elaborado o Manifesto por
uma 6tica para a sustentabilidade.

Este documentolo3, ao considerar que o conceito de sustentabilidade promove uma nova
alianga natureza

-

cultura e que a 6tica ambiental orienta os processos e comportamentos

sociais com vista d construgSo de um futuro justo e sustent6vel para toda a humanidade,

define a 6tica da sustentabilidade como a 6tica da vida e para a vida apoiada num novo
saber capaz de compreender as complexas interacA6es entre a sociedade e a natureza, e
neste sentido,
diversos

e

a paisagem como sistema que conecta

processos ecol6gicos

e

culturais

inter-relacionados, apresenta-se como uma extraordin5ria conexSo ecol6gica

R., Ambiente, emoci6n y 6tica, Editorial Ariel, Barcelona, 1998, p.33.
''2FoLcH,
t03RIECHMANN,

J., (coord.), Etica Ecol6gica, Editorial Nordan-Comunidad, Montevideu, 20(X, pp.15-28.
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entre Mente

e

Natureza

e em, 0ltima an5lise, como uma manifestagdo da ecologia

profundaloa.

iii ) cultura - patrim6nio

Atendendo ao car6cter multi-dimensional do conceito de paisagem, 6 imprescindivel integrar

e abordar os aspectos culturais da paisagem quer porque esta deve ser considerada como
um produto cultural, quer porque entendida atrav6s da cultura, possui significados e
simbolos culturais.

A paisagem

-

resultado de duas evolug6es: a biol6gica com 4 000 milh6es de anos e a

cultural desde o aparecimento do homem

- torna perceptivel o grau de integragdo

de duas

dimens6es: a naturale a cultural, resultando esta da intervengEo do homem sobre aquela.

A Arquitectura Paisagista considera e interpreta a paisagem enquanto objecto transmissor e

portador de significados est6ticos, ecol6gicos, econ6micos

e

culturais,

eo

arquitecto

paisagista entende-a como uma realidade ecol6gica materializada no espago natural no qual

se inscrevem as estruturas e os elementos construidos pelos homens, com determinada
cultura, designada tamb6m por paisagem cultural105.

Esta designagEo poder5 ser entendida como uma redunddncia uma vez que ao termo
paisagem corresponde, implicitamente, uma dimensio cultural pois aquela serS sempre fruto

da vontade humana, tal como refere Carapinhalo6 ao considerar que a grande conquista da
terra e utilizagSo da natureza pela sociedade humana, conduziram d criagSo das paisagens
baseada no di6logo permanente entre o homem e a natureza atravOs da adaptagdo (e outras

vezes da imposigSo) da ordem cultural

i

ordem natural, e que constituem as obras mais

significativas da cultura dos diferentes povos.
Esta ideia 6 partilhada por outros autores1o7, nomeadamente por Goodchild que entende que

a dimensSo cultural da paisagem 6 aquela que tem origem no espirito e na actividade dos
seres humanos, e que relativamente a ela ser6 0til reconhecer o conceito de ecologia
humana que inclui os diferentes tipos de relagOes que se estabelecem entre os seres
humanos e o seu ambiente.

Nesta perspectiva,

a paisagem reflecte o estado evolutivo da sucessdo ecol6gica

humanizada sendo que para a sua definigSo se d6 prioridade aos paradigmas cutturaisl@,
y
'MPII7Z\OLO, G., "Experiencia europea de valoraci6n social del paisaje" em ZOIDO, N.F., e VENEGAS, M.C.,(coord.), Paisaje
ordenaci6n del tenitorio, ed. Junta de Andalucia, Sevilla, 2001 , p.101 .
I05MAGAIHAES,
M.R., ob. cit.,2001, p.50.
"O espago, o lugar e o tempo" em CAETANO, J.O., (coord. geral), Utopia e os p6s na tena. Gongalo
A.,
'6CARAPINHA,
Ribeiro Telles, PM, Lisboa, 2OO3, pp.229-236.
I

toTGooDCHlLD,

P., "Paisagem

e

'Planificacione del Paesaggio" em

Patrim6nio" em Boletim AP da APAP, n%, Lisboa, 2002, pp.6-8; POSOCCO, F.,
Semin6rio sobre El Paisaje, Junta de Andalucia, Madrid, 1987 e Sevilha, 1989,

M.W.,

pp.95-97; TELLES, G.R., Entrevista, Documentos de Arquitectura, no3, Lisboa, 2000, pp.30-63.
To8MARGALEF,
R.;ZoNNEVELD, t.s., cit. em BERTMN, J., ob. cit,2000, p.54.
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pois cada vez mais, a paisagem 6 considerada uma manifestagSo formal da cultura e do
modo de vida de uma determinada comunidade.
Pelo que a dimensSo cultural da paisagem integra quer os factores hist6ricos e culturais quer
as quest6es de car6cter, identidade e capacidade narrativa da paisagem.

Baseada na dial6ctica entre homem e territ6rio, testemunhando uma adequagdo mUtua e

evolutiva sociedade
comunidade

e

-

natureza,

a

paisagem, ao reflectir os valores profundos de uma

cultura, constitui um patrim6nio permanentemente actualizado dessa

sociedade, e neste sentido, constituitamb6m um elemento poderoso de identificagSo cultural
e territorial.

Com intengdo pragm6tica Chabasonlos havia ilustrado esta ideia ao afirmar "(...)dis-moi quet

esf fon paysage, et je te dirais quelle socief6 tu vis; comment cette societ6 a constitu€
progressivement ce paysage(...).
De facto, ao simbolizar a hist6ria e a cultura de um povo a paisagem apresenta-se como o

garante da sua identidade pois concretiza de certa forma a unidade da nag6o, do pais. O

papel da paisagem na identidade local, regional e, tamb6m, nacionalll0 assume uma
importdncia relevante e inequivoca ao aceitar-se que a paisagem contempordnea
correspondendo

colectiva

a uma heranga e

legado hist6rico constitui um patrim6nio de mem6ria

e, neste sentido, transmite ds populag6es a consci6ncia e o sentimento

de

pertencer e possuir esse patrim6nio comunit6rio identificador.

Assim,

a

paisagem, entendida como patrim6nio resultante das sucessivas interveng6es

civilizacionais e, por isso, com raizes profundas no tempo, adquiriu um significativo valor
patrimonial, est6tico, social e natural por ser constituida por elementos de que depende a
identidade nacional.

Por outro lado, o Conselho da Europa tem vindo a chamar a atengSo atrav6s de distintos

documentoslll, para

a

necessidade

de formular orientag6es relativas a politicas

de

paisagem no sentido do respeito, da salvaguarda e da valorizagdo das identidades culturais
europeias.
E nesta perspectiva que adverte para a importincia da tripla dimensSo culturalda paisagem,
por esta:

I@CHABASON,

L., "Le Paysage dans les lois d'emenagement et d'urbanisme", AA.W., Seminario sobre el Paysaie, 1987 e

1989, p.50.

"0CANCELA D'ABREU et. al, ob. cit., 2004, pp.28-31; LUGINBUHL, Y., < Le Paysagiste face aux transformation du Paysage
Rural. ldeologies et pratiques > in AA.W. Seminario sobre el Paisaje, Madrid e Sevilha, 1987 e 1989, pp.36-43 ; TELLES, G.R.,
PrefScio emERnRtR, f.f., e nanSCRRENHAS, J.M., Preservando a Mem6ria do Territ6rio, Universidade de Evora, Evora,
2002, pp.8-9.
tltPara
al6m da fundamental Convengio Europeia da Paisagem (Conselho da Europa, 2000) assinada e ratificada por v6rios
paises entre os guais Portugal, e que se baseia no reconhecimento de que a paisagem integra o patrim6nio natural e cultural
europeu e neste sentido 6 uma componente importante da sua identidade, destacamos: (i) Avant-Project de Recommandation
relative A la conservation et gestion d6s sites culturels dans le cadre d6s politiques du paysage, CC-PAT(93)48, Estrasburgo,

i

la conservation d6s sites culturels integr6e aux
1993; (ii) Proposition de Recommandation aux Etats membres relative
politiques du paysage, CC-PAT(93)80, Estraburgo, 1994; (iii) RecomendagSo No R(95)9, do Comit6 de Ministros, de 11 de
Setembro de 1995.
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- considerar a observagSo individual ou colectiva que se tem sobre um territ6rio,
- testemunhar as relag6es, no espago e no tempo, da sociedade com a natureza, e

- contribuir para a definigdo de pr6ticas culturais, crengas e tradig6es locais.
Encarada como autOntico arquivo hist6rico e natural, a paisagem 6 entendida, actualmente,
como um bem e um recurso cultural, vivo e dindmico, expressSo da evolugSo da civilizagEo,
elemento central da identidade das regi6es e dos paises.

Entendendo um recurso cultural como um bem de ordem cultural susceptivel de uso directo
ou indirecto, a possibilidade de uma paisagem ser reconhecida como um (espago cultural>
portador de valores historicos e sociais relevantes, resultado da sua construgEo singular e

que, portanto, possa ser assimilada pela sociedade como patrim6nio, n6o depende apenas
do seu valor intrinseco ou do seu reconhecimento pericial mas sobretudo da sua aceitagdo
social sendo esta que a converte num recurso cultural.

De facto, a paisagem, assim como o patrimonio, passam a ser entendidos como recursos

culturais em virtude da sua valorag6o social, pois so esta pode criar um processo de
identificagSo culturat

e

consequentemente patrimonial, aparecendo este reconhecimento

como um factor decisivo e imprescindivel para a sua transformagdo em recurso cutturalll2.

A valoragdo da paisagem como uma construgdo hist6rica transformada ao longo do tempo
de forma mais ou menos intensa relativamente d sua configuraqdo anterior, assenta quer

nas suas qualidades est6ticas quer num conjunto de valores de diversa indole (do
pedag6gico na medida em que a paisagem surge como um instrumento de formag6o e de
educagSo, at6 ao l0dico pois permite ou facilita usos de car6cter recreativo).

a constr6i
proporcionando uma imagem dessa mesma sociedade quer atrav6s de uma pr6tica

A

paisagem apresenta-se, assim, como uma manifestagSo da sociedade que

projectual e de um desenho, conscientes e formalizados, quer de uma pr6tica empirica de
construgSo/desenho da paisagem,

e que se

plasmam numa arquitectura da paisagem

identific6vel, ainda que tenham decorrido vSrios s6culos como
operag6es territoriais romanas conhecidas como centuriagdes,

6 o caso das grandes
da pr6pria colonizagSo

medieval da Peninsula lb6rica113, oU mais recentemente, da construgSo da paisagem de
socalcos do Douro vinhateiro, entre outros exemplos.

Neste sentido, a paisagem, atrav6s da sua arquitectura, coloca em evidOncia a diversidade

de formas de estruturag6o e organizagdo do espago directamente relacionadas com

ll2JAcKSoN,

a

J.8., A Sense of Place, a Sense of Time, Yale University Press, New Heaven, 1994, pp. 151-162;'The
Vernacular Landscape" em PENNING-ROWSELL, E.C., and LOWENTHAL, D., Landscape Meaning and Values, ed. Allen and
Unwin Ltd., pp.6$81, Londres, 1986: MEINING, D.W., "The Beholding Eye' em Landscape Architecture, January 1976, pp.4754; ORTEGA VALCARCEL, J., Los Horizontes de la Geografia, Editorial Ariel, Barcelona, 2000.
tt3

tdem, p.g7.
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utilizagSo e exploragSo dos recursos naturais e culturais, e com o nivel de desenvolvimento

sociale econ6mico.

A paisagem herdada representa, assim, um espelho e um observat6rio sobre as relagOes
sociedade - natureza, revelando no seu desenho e como projecto, o modo e as
circunst6ncias em que um determinado grupo social se instala e evolui, atrav6s de
equilibrios mais ou menos frSgeis ou estSveis, mais ou menos adaptados d diversidade de
aptid6es e potencialidades do meio com vista

i

sua utilizagSo e d pr6pria sobrevivEncia do

homem.

Como construgSo social

a paisagem pode, entdo, ser considerada como uma " fonte

hist6rica " sobre as sociedades que, ao longo do tempo, a construiram, sendo que o vasto e
diversificado conjunto de estruturas e elementos que a comp6em e organizam: parcelamento
fundiSrio e campos de cultivo, rede vi6ria e de assentamentos, infra

- estruturas diversas,

estruturas hidr6ulicas, e ordenamento de alguns de estes elementos e estruturas, revelam

tanto condig6es sociais e econ6micas como valores que correspondendo, muitas vezes, a
sinais de identidade colectiva contribuem para o sentimento de pertenga a uma comunidade,

e neste sentido, convertem a paisagem num elemento da identidade social e num valor
cultural, pois como referem Pregill e Volkmanlla a componente intangivel da paisagem
correspondente ao desenho e d pr6tica projectual introduz um valor acrescido que, no caso
da paisagem herdada 6, acima de tudo, um valor cultural.
Neste contexto, aceita-se e defende-se a ideia da paisagem como construgEo resultante de

dindmicas econ6micas, sociais

e

culturais,

de car5cter colectivo,

representando um

importante patrim6nio e uma garantia da identidade nacional, pois a cultura e a identidade

de uma sociedade reflectem-se permanentemente na paisagem, considerando-se esta um
suporte indispens6vel d salvaguarda e ao desenvolvimento da cultura, da mem6ria e da
continuidade historica de um povo, tal como esclarece Telles115 ao considerar que "(...)a

paisagem tradicional

6 uma heranga que tem um valor cultural,

social

e

econ6mico

insubstituivel, indispenslvel d afirmagdo cultural das regi5es e d independdncia do nosso

pais(...)".

A concepgSo actual do desenho e organizagilo do espago deve basear-se numa matriz
cultural que corresponda d paisagem tradicional de cada lugar e d tipologia dos seus
elementos constituintes cuja base s5o os valores naturais e culturais, aut6ctones e
tradicionais, definidos numa zonagem ecol6gica e numa compartimentagSo cultural, pois

t'aPREGILL,

P., and VOLKMAN, N., Landscapes in History. Design and planning in the western tradition, ed. Van Nostrand,
Nova lorque, 1993.
"'TELLES, G.R.,'Agricultura, Ruralidade e ldentidade Cultural'em CAETANO, J.O., ob. cit., 2003, pp.327-330.
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como afirma o mesmo autor116'(...)A Paisagem vai sendo gradualmente transformada pelo
homem e com essa fransformag1o vai integrando-se cultura no territorio. A cultura 6 portanto

patrim1nio, imagem
tambdm Natureza(...)"

e expressdo dessa

evolugdo. As marcas cufturais do passado sdo

.

Assim, e num contexto em que, pelo contr6rio, a paisagem sofre uma s6rie de processos de
homogeneizagilo e simplificag6o associados d urbanizagSo, d extensSo das redes de infra
estruturas e ds modificag6es dos agro

significativos

-

-

sistemas tradicionais, (constituindo-se como os mais

e os de maior incid6ncia sobre as estruturas morfol6gicas e funcionais

da

paisagem), torna-se um imperativo:

a) entender a paisagem quer como heranga das comunidades humanas que a construiram e

transformaram ao longo do tempo, quer como produto da sociedade actual, pelo que 6

preciso uma vis6o dindmica que ajude a compreender

a paisagem contemporinea e

a

possibilidade de a adaptar ds necessidades e estrat6gias da sociedade;

b)

entender

humanizagio
sustentSvel

a

arquitectura

da

paisagem como sintese

do territ6rio respons5vel pela construgSo

do complexo processo de
de uma paisagem estdvel,

e bela, baseada no conhecimento e na compreensSo da sua

evolugSo,

e na

participagdo da natureza nas suas formas humanizadas de harmonia com as suas Ieis,
devendo construir uma estrutura ecol6gica e cultural comum

aos espagos urbano e rural,

ambiental e territorialmente continua;

c) a promogSo de actuag6es especificas e integradas que favoregam a interpretagdo e
valoragdo da paisagem conslderando-a como um recurso activo na identidade cultural e
territorial;

d) a definigSo de medidas de ordenamento e gestSo da paisagem dirigidas d preservagSo
dos seus valores culturais e patrimoniais com vista ao aumento da qualidade da paisagem,
para a qual se julga fundamental a implicagEo da populagSo na definigSo de objectivos com
ela relacionados;

e) a difusSo e promogSo dos valores culturais da paisagem como resultado de uma
construg6o social hist6rica em permanente evolugSo e, ao mesmo tempo, reforgar o
compromisso socialdas populag6es com a paisagem como patrim6nio colectivo;

II6TELLES,

G.R., "A Prop6sito de Ecossistema Urbano e ConservagSo da Natureza'em ConservagSo da Natureza, Servigo de
Estudos do Ambiente, Lisboa, 1982, p.128.
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f) considerar que cultura e natura formam parte da interacgSo entre dois sistemas complexos
que produzem um grau superior de complexidade que se manifesta na paisagem;

g) o reconhecimento de que, por um lado, a forma da paisagem constitui um comp6ndio da
hist6ria da sua transformagSo e que

6 no ambito dessa forma que cabe fundamentar

a

pr6tica projectual e de desenho da paisagem, e por outro lado , que estes devem pressupor

que na identidade da paisagem se fundamenta e se sintetiza a sua pr6pria alternativa de
transformag6o.

iv) economia - utilidade
A construgSo da ideia de paisagem 6 paralela d exist6ncia humana (esta dever5 ser incluida
no conceito de paisagem) pois a sobreviv6ncia e bem-estar do homem sempre dependeu da

sua relagfio com o meio, baseada fundamentalmente na exploragdo do espago e

na

utilizagdo dos seus recursos.

Com efeito e apesar de nem sempre as comunidades explorarem o territ6rio segundo
pardmetros exclusivamente utilitaristas, ganhando expressdo, muitas vezes, a sua
contemplagSo e apreciagSo sensitiva, s6o no entanto motivag6es econ6micas as que em
maior escala, t6m contribuido para a transformagdo da paisagem ao longo da hist6ria.
Neste sentido a visSo da paisagem sempre teve uma dimensdo utilitarista para praticamente

todos os povos e civilizag6es e em todas 6pocas, uma vez que os recursos naturais e
culturais t6m sido utilizados em estado bruto ou transformados pela humanidade, tanto para
satisfazer necessidades, de todo o tipo, como para obter beneficios econ6micos.
Mas se durante a maior parte da sua historia a exploragdo e utilizagdo humana dos recursos

se limitou a espagos muito concretos e se baseou no

aproveitamento

e

ocupagSo

equilibrados dos mesmos, a evolugdo das sociedades, das perspectivas econ6micas e dos
valores dominantes ditaram, mais recentemente, alterag6es nas actividades econ6micas e

nos sistemas de exploragSo do territorio e dos seus recursos, assim como nos meios e
modos de vida que baseados numa visSo de curto prazo e na procura do r6pido rendimento
t6m sido respons6veis pela progressiva degradagEo paisagistica e ambiental.

Esta pode, pois, ser explicada pelas relag6es frequentemente defeituosas que se
estabelecem entre o sistema social e o sistema natural da paisagem e que se caracterizam,
muitas vezes, pelas influ€ncias e impactes negativos do primeiro sobre o segundo.
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Figura 2.1. Paisagem: relag6es entre a Sociedade e o Territ6rio
Fonte: adaptado de BlFANl, P., 1984, p.101

Ainda que se entenda

o homem como parte

integrante do ecossistema global, no qual

desempenha um papel cada vez mais importante e responsavel, pode considerar-se como
deficientemente integrado, sobretudo pela atitude antropoc6ntrica que demonstra perante a
natureza e que se traduz no reduzido respeito pelo seu funcionamento e nos desequilibrios e
disfung6es ambientais que provoca atrav6s da sua crescente capacidade de manipulagSo e
transformagSo dos sistemas naturais (representada pela seta descendente).

Assim, e se as raz6es de utilitarismo econ6mico explicam a degradagEo da paisagem, a
procura de dar resposta e encontrar solug6es para os problemas por ela gerados justifica o
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aparecimento

eo

desenvolvimento de movimentos sociais

e

cientificos que pretendem

incrementar as politicas de protecaio do ambiente e da natureza.

E entre estes movimentos proteccionistas (que maioritariamente surgem nos paises e nas
regi6es que t6m baseado grande parte do seu desenvolvimento econ6mico e bem estar

social na utilizag6o abusiva dos recursos naturais e na degradagio da paisagem) e a
evolugSo da ciOncia e da tecnologia (que possibilita a exploragSo e transformagSo dos
sistemas naturais e culturais at6 extremos que n6o s5o conhecidos em toda a sua extensSo)
que se expressa a actualdicotomia.

Dicotomia que continua a verificar-se, igualmente, tanto no que diz respeito

i

separagEo

funcional entre os sistemas naturais sujeitos ds leis da ecologia e os sistemas artificiais
regidos pelas regras da economia (figura 2.2.), como em qualquer processo de an6lise de
recursos naturais, pois como referemllT Naredo et al., este 6 abordado
perspectivas: a ecol6gica

-

a partir de

duas

que consiste na aplicagdo dos conhecimentos das ciGncias da

natureza na solugdo dos problemas relativos d gestSo daqueles bens, e a econ6mica

- que

orienta a gestSo dos recursos para um horizonte de insustentabilidade atendendo apenas d
valoragdo monet6ria dos mesmos ignorando os prejuizos fisicos e sociais causados.

Assim, e apesar da origern comum dos termos economia e ecologia, o div6rcio que se
verificou entre as duas disciplinas, um pouco por todo o lado e at6 ao momento actual,
parece advir, como explica Ara0jo118, do facto de "(...) a Economia
antecipado ao desenvolvimento da Ecologia

-

como arte - se fer

- como cidncia (...)" o que no caso do nosso

pais se prende, ainda segundo este autor, com uma enorme tendEncia para agir e intervir
primeiro e, pensar e planear depois, o que obriga a recorrer d ecologia para criticar e minorar

os erros cometidos pela economia, por n6o ter sido chamada a fundamentar e justificar as
orientag6es e decis6es desta.

y
(dks), Desarrollo econ6mico y deterioro ecol6gico, Fundaci6n Argentaria, Madrid, 1999, p.17.
'17 NAREDo, J.M., VALERo, A.

II8ARAUJO,

1., "Ecologia, Economia da Paisagem e Desenvolvimento Ordenado" em AA.W., O Algarve na Perspectiva da
Antropologia Ecol6gica, lnstituto Nacional de lnvestigagSo Cientifica, Lisboa, 1989, p.355.
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Fig.2.2. Diagrama com que se pretende mostrar a separagSo funcional, existente na Terra, entre Sistemas
naturais da Biosfera, movidos pela energia do Sol, e Sistemas artificiais da Tecnosfera, movidos pela energia
f6ssil. Os primeiros estSo sujeitos ds leis da Ecologia; os segundos ds regras da Economia.
Fonte: adaptado de GUERREIRO, M.G., 1999, p.77

Se etimologicamente o vocebulo economia deve ser entendido como a arte de formular as

regras preticas de correcta ocupagao, utilizagSo e gestao da paisagem (ou do Oikos, do
habitat) a partir do seu conhecimento empirico ou cientifico, ent6o o aproveitamento utilit6rio

da paisagem devera fazer-se em conson6ncia com o enunciado pela ciGncia ecol6gica, ao
contrerio do que muitas vezes sucede.
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Pelo que, face, quer, ds interveng6es humanas na paisagem que atingem niveis de
abrang6ncia e de influ6ncia cada vez mais elevados e frequentemente pautadas pelo
desrespeito pelas leis e limites da natureza, quer d falta de integragdo e compatibilizagEo

das distintas disciplinas implicadas na an6lise de recursos naturais, tem-se procurado
encontrar novas abordagens (tentando conciliar interesses econ6micos e ecol6gicos numa
perspectiva de desenvolvimento sustent6vel) e novas respostas aos processos que
configuram, dinamizam e asseguram a gestdo da paisagem contempor6nea.

Neste contexto, Norgaardlls interpreta

o

processo

de apropriagEo e

utilizag6o dos

ecossistemas como um processo de desenvolvimento co-evolucionista no sentido em que
existe uma interdependGncia entre o sistema ecologico e o sistema econ6mico, o que exige
uma adaptagSo m0tua entre ambos.

Este 6, ali5s, o entendimento da Economia Ecol6gica que surge no final da d6cada de
Oitenta do s6culo XX com o objectivo de pretender compreender a posigdo do homem num
mundo que estS sendo criado e destruido, simultaneamente, por ele pr6prio esquecendo-se

que "(...) no seu antropismo sem sentido, ainda n6o se mentalizou que a protecAdo da
Natureza, que pretende valorizar e liderar, 6, afinal, a sua prdpria destruigdo(...)""0.
Ao contr5rio da economia convencional para a qual a ecologia constitui uma limitagdo a ser
superada pela ci6ncia econ6mica, a economia ecol6gica apresenta-se como um sistema de

conhecimento alternativo que adopta uma abordagem transdisciplinar

e integrada que

contempla o estudo da inter-relag6o entre os sistemas econ6mico, ecol6gico e social e, o
modo como se influenciam mutuamente.

Esta linha de pensamento 6 corroborada por Odum121 ao afirmar que'(...) quando

a estudo

do habitat (ecologia) e a administragdo do habitat (economia) se possam fundir e quando os
preceitos 6ficos se possam ampliar de modo a integrar o ambiente com os valores humanos,

poder-se-6, ent6o, ser optimista quanto ao futuro da humanidade. Consequentemente, o
holismo essencia/ e a grande aprendizagem para o nosso futuro passa pela consideragdo

e

conjunta dos frds < Es >: Ecologia, Economia

Etica

(...)""'.

Pelo que, perante o actual modelo de vida e a acgSo irracional de uma economia destrutiva

respons6veis pela situagio progressiva de degradagdo

da paisagem e com

nefastas

consequ6ncias ambientais e sociais, tanto para o momento presente como para o futuro,

torna-se imprescindivel uma tomada

tIeNORGAARD,

de

consciOncia ecol6gica

que se traduza

no

B.B., Development Betrayed. The end of progress and a coevolutionary revisioning of the future, ed.

Routledge, Londres e Nova lorque, '1994, p.22.

''0GUERREIRO, M.G., O Homem na Perspectiva Ecol6gica, FundagSo para o Desenvolvimento da Universidade do Algarve,
Faro, 1999, p.83.
t"ODUM,
E.P., Ecologia: bases cientificas para un nuevo paradigma, ed. Vedr6, Barcelona, 1992, p.271.
que
n6s
acrescentariamos o quarto <E>: o da Est6tica, face i visSo holistica e integrada da paisagem que se desenvolve
''2A
nesta dissertagio.
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planeamento do uso eficaz dos recursos garantindo a sua produtividade e funcionalidade
baseado na conciliagdo do seu 6ptimo aproveitamento com a sua preservag6o.

Desde este ponto de vista a paisagem considera-se como um recurso que no seu sentido
mais amplo, sintetiza e reflecte tanto as caracteristicas bi6ticas e abi6ticas de um territ6rio,
como as marcas que o homem nele imprimiu.

Esta emergente consideragSo 6 progressivamente aceite pela comunidade cientifica e pela
sociedade em geral, desde uma dupla perspectiva:

a) como recurso natural e cultural

-

enquanto elemento de interesse patrimonia! necessita

de gestSo e de protecgdo face ds potenciais ac96es de degradagSo,

b) como recurso

econ6mico

- enquanto

elemento de car6cter patrimonial e valoragSo socia!

constitui um factor de atracgfio de actividades econ6micas muito rent6veis.
Nesta perspectiva, a paisagem 6 "(...) um dos recursos de maior importdncia tanto pelo seu
valor monetdrio como por ser uma componente essencra/ do patrimonio natural e cultural

(...)""

e, neste sentido, adquire uma dimensSo utilitSria que se prende quer com a procura e

valoragSo social baseada numa visdo patrimonial dos sistemas natural e cultura!, quer com o

valor de uso (consumista) considerando-se que a paisagem se apresenta como um produto
de mercado com valor comercial.

Resulta, ent5o, que

o

reconhecimento social

ea

identificagSo patrimonial da paisagem

aparecem como factores imprescindiveis para a sua transformagfio em recurso cultural e
para a sua valoragdo como recurso econ6mico.

Este complexo processo depende largamente da consideragSo dos bens e recursos
paisagisticos como elementos singulares e escassos por parte de ac96es e iniciativas
sociais (individuais e colectivas) e, da mobilizagdo das populag6es com vista d sua valoragSo
e consequente preservagdo.

No caso das paisagens tradicionais, herdadas, para al6m dos valores de uso e dos valores
culturais e patrimoniais h6 a considerar um valor econ6mico acrescido: o de recurso escasso

e ndo renovSvel, sendo esta circunstincia que atribui ao patrim6nio paisagistico um car6cter
aumenta

a sua valorizagSo

a

e escassez relativa deste bem cultural
social e consequentemente as preocupag6es com a sua

econ6mico destacado, uma vez que

raridade

salvaguarda e protecgdo.

No entanto, a partir da consideragEo da paisagem como construg6o historica e, portanto,
como recurso n6o renovdvel, o seu consumo n5o regulado pode, em situag6es extremas,
conduzir ao seu desaparecimento

e

i

sua perda irrepardvel atendendo ao facto de

r23aERNALDEZ,

F.G., "Ci6ncia o Poesia: la tem6tica especifica del paisaje", em Semin6rio sobre
Andalucia, Madrid e Sevilha, 1987 e 1989, p,33.
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el Paisaje, Junta

a

de

paisagem como produto hist6rico

e cultural ndo ser reproduzivel nem recuper6vel,

salvo

como simples e estrito vestigio arqueol6gico.

Neste contexto, torna-se fundamental considerar as estruturas e os elementos paisagisticos

de interesse patrimonial como vector indispens6vel de um desenvolvimento sustentSvell2a,
quer pelo potencial econ6mico que se lhes reconhece no Ambito das actividades Iigadas ao
turismo e ao lazet, quer pelo seu contributo na satisfagdo de necessidades sociais b6sicas e

na preservagSo das

mem6rias, facto indispens5vel

a

constante (re)construgfio das

identidades individuais e colectivas.

Conv6m, ent6o, sublinhar que se a consideragSo da paisagem como um recurso cultural e

econ6mico adv6m da sua recente

e

progressiva valorizagSo como parte integrante do

patrim6nio cultural, a sua dimensSo econ6mica deriva tanto dos resultados da exploragSo

comercial

e mercantil

desse mesmo patrim6nio, como dos beneficios economicos dai

resultantes quer atrav6s do emprego directo para as comunidades a ela vinculadas, quer de
actividades indirectas com ela relacionadas.

No entanto, e como refere Tellesl2s as paisagens ecologicamente equilibradas, socialmente

fiteis e belas, e com um extraordin6rio valor patrimonial s6o as que, paradoxalmente e ao
mesmo tempo que motivam o interesse turistico das regi6es, depressa sofrem por parte
deste, na maioria das vezes, fortes impactes negativos que se traduzem na sua sistem6tica
degradagdo e destruig6o.

l2a
A analise bibliogr6fica sobre o conceito de desenvolvimento sustent6vel permite identificar uma discuss6o crltica que
decone em dois niveis: por um lado, discuss6es ao nivel da apreensSo do conceito pelos distintos sectores da sociedade,

designadamente sobre a sua import6ncia e conte0do, e por outro lado, discuss6es ao nlvel da aplicagEo do conceito mediante
politicas e estrat6gias de planeamento e gesteo, traduzidas quer ao nlvel da sua formulagdo, quer ao nivel da sua
operacionalizag6o. Apesar de v6rios autores (Fidelis, 2001;Naredo, 1996;Van der Ryn, 1999) se referirem frequentemente a
indefinig6o, ambiguidade e inoperacionalidade da noqSo de desenvolvimento sustent6vel, reconhecemos que o conceito se
revela algo complexo, tanto na compreensSo da sua definigSo como na aplicagSo dos seus objectivos, aceitando, no entanto,
no ambito desta dissertagSo, baseando-nos num conjunto muito importante de autores (CE; EEA; Ravetz, 2000;Partid6rio,
1999; Roseta, 1999; Williams ef a/., 2000) que a definigSo integrada de desenvolvimento sustent6vel consagrada no relat6rio
Brundtland (1987) como um processo de desenvolvimento econ6mico, social e politico de modo a assegurar a satisfagao das
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerag6es futuras de satisfazer as suas pr6prias necessidades,
s6 pode ser considerado sustent6vel se atender d conjugag6o e interdependOncia das vertentes econ6mica, social, institucional
e ambiental, e se for baseado em principios ecol6gicos, na manutengSo de uma reserva de capital natural (ar puro, 6gua pura,
solos f6rteis, biodiversidade, etc.) e no respeito pelo patrim6nio natural e cultural existente.
E neste sentido, que a compatibilizagSo de crit6rios de efici6ncia econ6mica e institucional, de equidade e justiga social, e de
preservagSo da diversidade biol6gica e cultural 6 fundamental para a operacionalizagEo do conceito. Esta depende, como
iefere Kruse (1996) da definigSo de um corpo te6rico estrutural e da compreensSo daquelas quatro vertentes em simult6neo de
modo a ter conhecimento dos distintos padr6es na relag5o Homem Natureza e pela definigSo da capacidade de carga do
sistema biofisico para as actividades humanas.
Os conceitos de capacidade de carga (nivel m6ximo de utilizaq6o de um sistema sem alterar de forma significativa o seu
funcionamento e sem deteriorar os seus recursos) e de pegada ecol6gica (tenit6rio biologicamente produtivo ou ecossistema
agu6tico, necessSrio para produzir os recursos utilizados e para absorver os residuos gerados por um determinado sistema
econ6mico com base na tecnologia existente (Rees e Wakemagel, 1996), s5o capazes de lidar com a complexidade inerente
ao desenvolvimento sustent6vel, pois traduzem num inico valor o impacte que as necessidades individuais t6m no nosso
planeta. Assim, para que um sistema se mantenha sustentAvel num determinado contexto econ6mico e ecol6gico, a 6rea
iraduzida por este indicador n6o dever6 ultrapassar a superficie de terra produtiva sem que se altere a capacidade de carga do

-

sistema.
Mathis Wakemagel et al., calcularam, no ano 2000, a pegada ecol6gica da totalidade do planeta Tena, concluindo que se na
d6cada de Sessenta do s6culo XX a actividade humana consumia 70% do que o planeta era capaz de produzir, e na ddcada de
Oitenta se atcanqava 100%, no inicio deste s6culo consumimos acima das nossas possibilidades utilizando os recursos
"poupados" ao longo dos s6culos, ultrapassando a capacidade de carga do planeta e comprometendo a qualidade de vida e
inclusive a sobrevivdncia das geragOes futuras, ou seja, o actual modelo de desenvolvimento 6 insustent6vel.
I25TELLES,
G.R., "Paisagem Global" em ABREU, M.C., (coord.), Paisagem, DirecgSo Geral do Ordenamento do Territ6rio e
Desenvolvimento Urbano, Lisboa, 1994, p.37.
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Assim, e para que a paisagem (que se pretende biologicamente equilibrada, com acentuada
diversidade ecol6gica e com conte0do est6tico de ineg5ve! valor cultural) continue a ter um
importante papel econ6mico e social na permanEncia das potencialidades produtivas das

e no desenvolvimento do seu valor intrinseco, (quer atrav6s da perman6ncia da
exploragdo racional dos recursos territoriais e sua compatibilidade com a preservagSo da
regiOes

natureza, quer atrav6s da conciliagdo da protec96o dos recursos naturais e culturais com a
sua utilizagSo para o recreio, com base no equilibrio entre os objectivos da conservagSo e os
da usufruig6o), julga-se indispens6vel:

a) considerar a paisagem como um recurso econ6mico, escasso e colectivo, cujo uso
racional se deve organizar a partir do principio de que 6 um elemento primordial para a
permanEncia e qualificagdo de toda e qualquer actividade humana, nomeadamente a
indtstria turlstica sendo que esta dever6 contribuir, em primeiro lugar, para a manutengSo e
valorizagSo daquela;

b) assumir que a procura social determina o valor de uso da paisagem, a permanGncia do
"uso original" e a adaptagfio a novos usos, sendo que no caso da paisagem com valor
patrimonial, esse valor de uso deriva tanto do uso directo (residencial, recreativo, produtivo,

etc.,) como do uso indirecto (associado ao seu consumo como objecto cultural). Assim a
procura social, de car5cter cultural, possibilita uma exploragSo econ6mica rentSvel que
dever6 assegurar a preservagdo da paisagem como patrim6nio tratando-se, neste caso, de
uma evidente valoragdo desta como recurso escasso e ndo renov6vel;

c) considerar que o processo de ordenamento, planeamento e desenho da paisagem
contribui, de modo significativo, para a identificagSo, definigdo e revalorizagSo cultural e
econ6mica da paisagem, assim como para a sua adequada gestdo considerando quer a
procura social existente, com objectivos de uma exploragdo econ6mica compativel com a
sua preservagSo, quer o possivel estatuto legal de < paisagem protegida >;

d) que as conceptualizag6es contempordneas de paisagem incorporem novas abordagens
baseadas na conciliagSo entre interesses econ6micos

e

ecol6gicos na perspectiva do

desenvolvimento sustent6vel ultrapassando anteriores visOes utilitaristas e descritivas;

e) considerar que a paisagem 6 um bem escasso e limitado tanto em termos fisicos como
ecol6gicos, dai que o necess6rio equilibrio biol6gico se torne imprescindivel n5o s6 para a

manutengSo mas, tamb6m, para

o

incremento

sustentabilidade do sistema.

51

da biodiversidade como base da

1.1.2. AproximagSo ao conceito de paisagem no direito portugu6s e internacional.

Terminamos a abordagem ao desenvolvimento e evolugSo do conceito de paisagem com a
aproximagSo ao referido conceito no direito portugu6s e internacional.
Embora sem a expressSo e a especificidade dada na legislagdo de alguns paises europeus,

nomeadamente em ltSlia, Franga

e

Holanda, podemos afirmar que

o

corpo legislativo

naciona! reconhece a relevincia do conceito de paisagem e da sua utilizagSo nos dominios

do ambiente, do patrim6nio e do ordenamento do espago.

De facto e apesar da inexist6ncia de legislagSo referida especificamente d paisagem, se
exceptuarmos a recente ConvengSo Europeia da Paisagem (elaborada em Florenga a 2O de
Outubro de 2000 e ratificada, aprovada e publicada no Direito portuguds atrav6s do Decreto
no 412005, de 14 de Fevereiro) surgem na legislagSo nacional e desde muito cedo, in0meras

referOncias explicitas

i

paisagem.

A primeira refer6ncia surge, muito provavelmente, na Lei no2:032 de 11 de Junho de 1949,
que relativa d criagEo da categoria dos Valores Concelhios estipula na Base I que "(...)As
Cdmaras Municipais devem promover a classificagdo, como monumentos nacionais ou como
imoveis de inferesse p1blico,

de todos os elemenfos ou conjuntos de valor arqueologico,

histlrico, artlstico ou paisagistico existenfes nos seus concelhos(...)"126.
Em Portugal, na d6cada de Setenta do s6culo XX, 6 criado o primeiro e, at6 agora, 0nico
Parque Nacional na sequ6ncia da Lei no 9/70 de 19 de Junho que prev6 a integragdo
naquela "6rea protegida'de v6rios tipos de reserva (Base lV da referida Lei), nomeadamente
Reservas de Paisagem. Este conceito evoluiu posteriormente para o de Paisagem Protegida,

primeiro atrav6s do Decreto-Lei no 613t76 de 27 de Julho e mais tarde no Decreto-Lei no
19/93 de 23 de Janeiro 6 definida no Art.o 90 como sendo "(...)uma 6rea com paisagens

naturais, semi-naturais

e humanizadas, de

interesse regional ou local, resultantes da

interacAlo do homem e da natureza que evidencia valor estdtico ou natura(...)".

A propria ConstituigSo Portuguesa, de 1976, cont6m refer6ncias directas d paisagem no seu
Arto 66, segundo o qual "(...llncumbe ao Estado (..) classificar e proteger paisagens(...)",

assim como "(...)ordenar

e

promover

o

ordenamento tendo em vista

(...)

paisagens

biologicamente equilibradas(... )"

A Lei do Patrim6nio Cultural Portugu6s (Lei no 13/85 de 6 de Julho) faz

refer6ncias d

paisagem no Arto 70, ponto 3 "(...)O enquadramento orgdnico, natural ou construido, dos
bens culturais ou im6veis que afecte a percepgdo e leitura de elementos e coniuntos (...)
deve ser sempre definido de acordo com a importlncia (...) paisagistica do lugar, por
constituir parte indispensdvel

na defesa desses mesmos bens(...)", e no Arto 8o alinea b)

126

A incidencia do Direito na paisagem regista-se, no inicio, fundamentalmente no Ambito da proteca6o de valores, baseado na
preservagSo da paisagem (e na sua classificagSo), perante a sua possivel degradaqSo pela acaSo do homem.
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"(...)Conjuntos: agrupamentos arquitectonicos urbanos ou rurais de suficiente coes1o (...) e

notdveis, simultaneamente, pela sua unidade ou integragdo

na paisagem(...)".

Mais

recentemente, a Lei no 10712001 de 8 de Setembro, apesar de se referir d paisagem no ArP
70o, n6o considera o conceito de paisagem, ndo a reconhecendo.

Por outro lado, a Lei de Bases da Politica de Ordenamento do Territ6rio e de Urbanismo (Lei
no

48/98 de 11 de Agosto) e o seu desenvolvimento regulamentar (Decreto-Lei no 380/gg de

22 de Setembro) referem-se explicitamente

dr

paisagem ao longo do Arto 60 ('Objectivos do

Ordenamento do Territ6rio e do Urbanismo" sendo um deles garantir que "(...)As parlsagens
resultantes da actuagdo humana, caracterizadas pela diversidade, pela harmonia e pelos
sr.sfemas socio-culturais que suportam, sdo protegidas e valorizadas(...)") no primeiro caso,
e nos Artos 130 e 54o, no segundo caso.
Por sua vez, o Regime Juridico da UrbanizagSo e da Edificag6o (Decreto-Lei no 17712001 de

4 de Junho) cont6m apenas duas refer6ncias directas dr paisagem nos Atto 21o e 31o. Neste,
no ponto 3, alinea a) prev6-se a possibilidade de indeferimento das operag6es urbanisticas
no caso de "(...)A obra ser manifestamente susceptivelde afectar a estdtica das povoagles,

a sua adequada insergflo no ambiente urbano ou a beleza das paisagens(...)".
Em ambos os casos verificam-se m0ltiplas indicag6es referentes ao ordenamento e gestdo
territorial que, a serem cumpridas, terSo repercuss6es muito positivas sobre a paisagem em
Portugal.

No entanto, 6, de facto, na n6o aplicagSo ou na aplicagdo deficiente da legislagEo que
enquadra a intervengdo na paisagem que reside o seu maior problema, pois a legislagfio
actual, neste 6mbito, poder6 ser considerada, em termos gerais, razo6vel e suficientel2T.

Aquilo que acaba por falhar sistematicamente 6, ainda segundo o mesmo autor, a
transposigdo dos instrumentos legais e do reconhecimento da relevdncia do conceito de
paisagem e da sua utilizag6o, para a realidade das actuag6es sobre a paisagem, pois os
mecanismos de execugSo das disposig6es legais ou n6o se efectivam ou raramente s5o
concretizadas no terreno.
E tudo isto apesar de um conjunto vasto e diversificado quer de documentos que enquadram

politicas sectoriais relevantes para a paisagem, quer de diplomas legais em diversos dmbitos
(ambiente, patrim6nio, urbanismo, ordenamento) conterem, como j6 se referiu, variadissimas
refer6ncias directas d paisagem.

Esta est6, ali6s, devidamente definida na legislagSo portuguesa enquanto entidade
aut6noma como "(...)a unidade geogrilfica, ecollgica

e

estdtica resultante

homem e da reacAdo da Natureza, sendo primitiva quando

a

acAdo daquele

da

ac1do do

6 minima, e

'27ABREU, A.C., Entrevista dada ao Boletim da AssociagSo Portuguesa de Arquitec.tos paisagistas, no3, Dezembro de 2@2,
pp. 12-17; ABREU, A.C., ef a/., ob. cir., 2004, p.25
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6 determinante, sem deixar de se veificar o equilibrio
biot1gico, a estabitidade fisica e a dindmica ecol6gica(...)" no Arto 50, alinea c) da Lei de
culturallzs quando

a

acAdo humana

Bases do Ambiente (Lei no 11187 de 7 de Abril). Esta Lei, para al6m de fazer referOncias d
paisagem, cont6m dois artigos que lhe dizem directamente respeito (Artigo 180 - "Paisagem"

e Artigo 1go -

"GestSo da Paisagem')

(regulamentag6es, inventSrios

e onde se

indicam actuagOes muito especificas

e cartografia) mas que n5o tiveram desenvolvimento

posterior.

Embora esta formalizagdo aborde

a

problem6tica da paisagem de modo abrangente e

integrador, parece-nos, no entanto, que o entendimento do conceito de paisagem que
melhor se enquadra no Ambito e perspectiva deste trabalho 6 aquele que decorre da
definig6o constante na ConvengSo Europeia de Paisagem (Decreto no 4l2OA5 de 14 de
Fevereiro) no seu Arto 10 "(...)nPalsagemD designa uma parte do territ6rio, tal como 6

apreendida pelas poputagdes, cujo cardcter resulta da acgdo e da interacgdo de factores
naturais e ou humanos(...)". Esta Convengao constitui, ali6s, o culminar de um processo que

a nivel internacional nomeadamente europeu, se iniciou h6 algumas d6cadas atr6s e que
com a crescente importdncia e divulgagEo do conceito de paisagem o levou a ser
considerado em estrat6gias e politicas definidas aqueles niveis.

Neste 6mbito, e considerando as referdncias ao conceito de paisagem nas Conveng6es e
Recomendag6esl2e da UNESCO salientam-se a Recomendagdo sobre a salvaguarda da

beleza e do car6cter das paisagens e dos sitios (Paris, 11 de Dezembro de 1962) e a
Recomendag6o sobre a salvaguarda dos conjuntos hist6ricos e da sua fun96o na vida

de Novembro de 1976). Esta refere-se d paisagem nos
principios gerais, ponto 6, ao considerar que "(...)Numa 6poca em que a crescente
universalizagdo das tdcnicas de construgdo e das formas arquitect1nicas apresenta o risco

contempor6nea (Nairobi, 26

de criar paisagens uniformes em todo o mundo, a salvaguarda dos coniuntos histoicos pode
contribuir para manter e desenvolver os valores culturais e sociais(...)", € nas medidas

o que
sublinhado 6 nosso. Na letra da referida Lei, origem soberana da definigSo legal, em lugar de cultural' l6-se natural'
p.52'
cit.,
j6
M-R.,
ob.
MAGALHAES,
notado
havia
como
pode
lapso,
de
ser
deixar
n5o
,2eLOpES, F.
Conveng6es
arqueol6gico. Cartas, Recomendag6es
CORREIA, M.8., Patrim6nio arquitect6nico
128

o

e

e

e

lnternacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004, p.16.De acordo com estes autores, as normas de 6mbito internacional sobre o
patrim6nio podem agrupar-se da seguinte forma:
I ai convenEoes, tritados ou pactois (uma vez aprovados pelos Estados t6m car6cter vinculativo pois aqueles obrigam-se a
aplicar no seu tenit6rio os principios neles expressos);
recomenoag6es (definem oi principios capazes de orientar as politicas de cada Estado, mas sem car6cter vinculativo);
- ai rliorugoes'do Cbnselho Oa eurofia ( resultantes de confer6ncias de ministros ou seus representantes, neo tCm car6cter

li

vinculativo, mas podem servir de modelo para a adopgao das figuras anteriores);
(normas) (definem os princlpios
- e os restantes actos: cartas, orientagdes, principioi,-conclus6es de encontros, declarag6es e
vinculativo)'
e os conceitos sobre determinaaa maieria, ite m6oo a orientar a acaSo dos intervenientes, mas nio t6m car5cter
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t6cnicas, econ6micas e sociais no ponto 34 afirma que "(...)Nas zonas rurais deverdo ser

criteriosamente controlados fodos

os trabalhos que provoquem a

degradag1o da

paisagem(...)".

E, no entanto, na Recomendagdo anterior redigida em 1962 que a paisagem surge como
alvo de todas as ateng6es ao considerar-se que a beleza e o car5cter das paisagens e dos
sltios est6 a ser objecto de atentado por parte do homem. Este passou a ser visto como um

importante factor de perturbag6o ambiental ao mesmo tempo que se considera que a
protecAdo das paisagens e dos sitios 6 necessdria dr vida do homem para quem constituem

tanto um poderoso regenerador fisico, moral e espiritual, e portanto um elemento
fundamental das suas condig6es de sa0de, como um factor importante para o
desenvolvimento econ6mico e socialdas regiOes e dos paises.
Neste sentido, esta Recomendagdo entende por "(...)protecAdo da beleza e do cardcter das
paisagens

e dos sifios, a

preseruagflo e, quando possive/,

a restituigdo

do aspecfo das

paisagens e dos sifibs naturais, rurais olt urbanos, quer se devam d natureza, quer d obra do

homem, que apresentam um lnteresse culturale esf6fico(...)", pelo que de acordo com os

principios gerais, ponto 5, "(...)A protecAdo ndo deverd limitar-se ds paisagens
naturais, mas alargar-se tambdm ds parsagens

e

sifrbs

e aos sifios cuja formagSo se deve

na

totalidade ou em parte, d obra do homem. Assm, deverlo ser tomadas medidas especrais

para assegurar a protecAdo de certas paisagens e sifiog tais como as paisagens e sifios
urbanos (...)".

Este documento revela-se de fundamenta! importdncia ao contribuir para o reconhecimento
da ideia de paisagem enquanto elemento integrador dos aspectos naturais e culturais, ao
mesmo tempo que considera que a protecaSo da paisagem s6 se tornar6 eficaz se alargada

ao conjunto dos seus espagos, o que pressup6e a adopgSo de estrat6gias de preservagSo
abrangentes

e

articuladas que incluam simultaneamente

os ambientes naturais e

os

predominantemente humanizados ou culturais.
E, igualmente nesta perspectiva, que a partir de D6cada de Oitenta do s6culo XX evoluiram

as estrat6gias de conservagSo da natureza que ultrapassando o Smbito inicia! das suas
preocupag6es e do seu interesse, focalizado no ecossistema, reconheceram a necessidade

de considerar a sua articulagSo com a matriz cultural onde se incluem e da qual o homem
fazparle integrante, ou seja a totalidade da paisageml3o.

E, tamb6m, este o entendimento em termos de ordenamento do espago que na sua
evolugdo (tanto do corpus te6rico com na praxis) abandona a convenciona! perspectiva
130

lntemational Union for Conservation of Nature and Natural Resources (UCN), World Conservation Strategy. Living
Resources Conservation for Sustainable Development. IUCN-UNEP-VI
'1980.
World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common
Future, Oxford University Press, 1987.
^/F-FAO-UNESCO,
European Center for Nature Conservation (ECNC), The Pan-European Biological and Landscape Diversity Skategy, Council of
Europe, UNEP e ECNC, Tilburg, 1996.
ECNC, Action Theme 4: European Landscapes, ECNC, Tilburg, 1997.
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parcelar para passar a adoptar uma perspectiva integrada que reconhece a import6ncia e as
ligag6es entre todas as componentes

e partes que comp6em a

paisagem com especial

relevo a inter-relagdo entre as cidades e os territ6rios de que dependem13l.

Neste 6mbito, o Conselho da Europa assume um papel de grande relevo ao produzir um
importantissimo conjunto de documentos normativos que cont6m refer6ncias d paisagem
relacionando-a com o ordenamento, e a conseryageo e valorizagSo do patrim6nio, e dos
quais se destacam: a Resolugdo (68X2, de 3 de Maio de 1968, sobre a conservagSo activa

de sitios, monumentos e conjuntos no Ombito do ordenamento do territ6rio; o Apelo de
Granada (1977) sobre a arquitectura rural e o ordenamento do territ6rio, onde surgem como
ideias chave a ecologia e o ordenamento integrado do territ6rio, no imbito do processo de
salvaguarda do patrim6nio construido e da paisagem que o sustenta; a Carta Europeia do
Ordenamento do Territ6rio (Torremolinos, 1983) que no ap6ndice se refere d paisagem no

sentido da necessidade de tomar "(...)medidas para a conseruageo e ordenamento da
paisagem(...)" nos espagos rurais pr6ximos drs grandes concentrag6es urbanas, surgindo
como factor inovador o conceito de ordenamento da paisageml32.

Mais recentemente, importa salientar a RecomendagSo no R(95)9 sobre a conservagSo de
sitios culturais integrada nas politicas de paisagem, e a RecomendagSo no R(2003X sobre a
promogSo do turismo relacionado com a valorizagSo do patrim6nio cultural na perspectiva do
desenvolvimento dur6vel, para al6m da j5 citada e verdadeiramente fundamental Convengdo
Europeia da Paisagem que "obriga" aos paises que a assinam a "(...\integrar a paisagem
nas suas politicas de ordenamento ... e de urbamsmo(...)" (ArP 50, alinea d)).

Contempor6nea desta ConvengSo, a Carta de Crac6via (Confer6ncia lnternacional, 2000)
sobre a conservagSo e o restauro do patrim6nio construido contribui de modo inequivoco

para o reconhecimento da paisagem como patrim6nio cultural considerando que "('..)as
paisagens possuem uma relagdo historica com o terit6rio e com as crdades(...)' pelo que
'3'ABREU, A.c., et al. ob cit., p.22

(.-') o
Da relagao entre os conceitos de tenit6rio e de paisagem resulta n6o um confronto mas sim uma associag6o em que "
que
p.53)
pelo
(MAGALHAES,
M.R:t
ob.
cit',
(...I'
forma
que
a
sua
paisagem
abrange
nAo
da
fisica
componente
tenit6io 6'a
"(...) ao deixar de se falar en paisagemlrnas sim em tenit6io, deixou-se de entender a unidade ecol6gica e est4tica daquela
se considerar a'quanlificageo dos recursos disponiveis neste, a utilizar no mais curto inteNalo de temp{...)"
paisagem Gb6al em Piisagem, ABREU, M.C. (coord.), DGOTDU, 1997, p.32). Podemoo ent6o afirmar que
"p.nus
G.R.,
[iiLf-ES,
paisasem ndo 6, sin6nimo de tenit6rio "(...\ vocAbuto que designa uma parcela da superticie tenestre, independentemente_do
iZnt Uo 1...y 1nnefuO, t., Considdraiao sobre a gestao das paisagens em Paisagem, ABREU, M.C' (coord.)., DGOTDU,
1gg7, p.124) ienOi este conteudo, mateiial e fenomenal, identificado com a paisagem, conceito que implica sempre a
intervengao'do homem ( TELLES, G.R., Entrevista dada d Revista Documentos de Arquitectura, 03, 2000, p.48). Tamb6m
Cancela'd'Abreu (1g8g) considera que terit6rio 6 o objecto das transformaq6es operadas pela acaSo humana, originando a
paisagem. Assim, sendo esta a "marca de autor, a, obra tultural" que o Homem deixa sobre o tenit6rio, ela constitui a realidade
sobre'a qual o ordenamento deve versar. '(...) E ent6o correcto afirmar que, embora paisagem neo exista sem tenitdrio, o
ordenamento deste n6o implica o ordenaminio daguela. O contrdio sim, 6 vdlido (...)' (GOMES, G., Paisagem Global a
Ecologia da paisagem enquanto fenamenta de ordenamento paisagistico, Tese de Licenciatura em Arquitectura Paisagista'
Unir"iriO"O" do Al-garve, ZbOO, p.t9; (...) Nesfe senfiUo e atendendo d natureza holistica e integradora do conceito devert ser
,ao o termo ie oilenameito da'piisagem, pois entende-se que 6 incoerente e impraticAvel um modelo de entendimento,
"iopi,t
oierimento e gesfeo das actividadei huianas'que, num inconceblvel paradoxo, exclua o seu pincipal agente o Homem.
pois
Este neo pode ier afastado da reatidade do meio sendo incompreenslve! a sua negageo no proces-so. de ordenamento,
papel
para
pr6pio
um
Homem
processo
papel
remeter
o
6
paisagem
no
central
o
A
negar
autor,
o
lttimo
como refere, ainda
infeior e essa d uma via divergente da sustentabilidade ('.')'(GOMES, G.' ob. cit', p.19)'
132
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"(...)a interuengdo na cidade...deve ter presente...a sua inter-ligagdo com o tenitoio e a
paisagem envolvente(...)'. Esta perspectiva remete-nos para o conceito de paisagem global
que desenvolvemos mais d frente neste trabalho.

Tamb6m o Conselho lnternacional de Monumentos e Sitios (ICOMOS) tem produzido, ao

longo das 0ltimas d6cadas, v6rios textos normativos internacionais, fundamentais como
contributos para a evolugSo do conceito de paisagem e para o reconhecimento desta
enquanto elemento integrador do patrim6nio num contexto de intenso desenvolvimento e
r6pidas transformag6es.

Entre aqueles cabe destacar a Carta sobre o patrim6nio construido verndculo (Cidade do

M6xico, 1999) cujos principios de conservagSo e orientag6es pr6ticas consideram que a
relagSo entre o patrim6nio construido e a paisagem deve ser tida em linha de conta nas
interveng6es e programas de conservagdo patrimonial.
E esta a perspectiva iguatmente defendida quer pela Carta de Ename (2004), Carta sobre a
interpretagSo de lugares pertencentes ao patrim6nio cultural, ao referir que "(...)A histlria da

paisagem enuolvente...forma pafte integrante do patrimdnio construido(...)", quer pela
DeclaragSo de Xi:an (2005) sobre a conservagfio das zonas de protecgso dos monumentos,

sitios e espagos patrimoniais, que cont6m refer6ncias d paisagem (urbana, rural e maritima)
reconhecendo

a

importdncia da sua contribuigdo para

o significado e car6cter distintivo

daqueles elementos.

Por outro lado, e a outro nivel, embora corroborando da mesma linha de pensamento ao
considerar que "(...)a grande variedade de paisagens europeias 6 uma parte impofiante da
nossa heranga cultural, cientifica, histdrica

e

sociol6gica(...)",

o Relat6rio do Estado

do

Ambiente ( Agdncia Europeia do Ambiente, 1995) cont6m um capitulo especifico dedicado d
paisagem onde defende o seu estudo considerando os principais tipos de paisagem na
Europa e as suas principais tendOncias de transformag6o.

Nesse mesmo ano e na sequ6ncia da cooperagdo internacional e inter-disciplinar iniciada

e entidades, o Conselho da Europa e o Centro
da Natureza (ECNC) elaboram, no Ambito da Terceira

anteriormente entre v5rios organismos

Europeu para

a Conservagdo

Confer6ncia <Ambiente para a Europa>, a Estrat6gia Pan-Europeia da Diversidade Biol6gica

e Paisagistical33 (adoptada por todos os paises que integram aquele Conselho) que
l33Resultante

da Confer6ncia das Nag6es Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992) e dos
trabalhos relativos d Conveng6o sobre a Biodiversidade, esta Estrat6gia apoiada nos dispositivos e organismos intemacionais,
nomeadamente europeus: a Rede Natura 2000, as Conveng6es de Bema, Bona e Ramsar, as reservas biogen6ticas do
Conselho da Europa, as reservas da UICN e o modelo ECONET, tem quatro objectivos: 1- reduzir as ameagas sobre a
diversidade biol6gica e paisagistica a nlvel europeu; 2- aumentar a resili€ncia da biodiversidade e da diversidade paisaglstica
na.Europa; & reforgar a coerencia ecol6gica em termos continentais e 4- assegurar a tomada de consciencia e a participagao
p0blica na manutengSo daquelas diversidades. Para alcangar estes objectivos a Estratfuia apoia-se em seis acaoes principais
a realizar nos pr6ximos vinte anos; destacamos de entre estas a integragao da diversidade biol6gica e paisaglstica em todos os
sectores da economia, e a criageo da rede ecol6gica europeia com vista d manutengSo dos ecossistemas, habitats, espEcies e
elementos paisaglsticos mais importantes.
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reconhece

a

necessidade de gestSo das paisagens com

o objectivo da preservagSo, e

necessidade de uma politica europeia para as paisagens, considerando n6o
apenas a diversidade biol6gica, mas tamb6m a diversidade paisaglstica entendida como a
expressSo espacial e formal das in0meras relagOes existentes, num determinado periodo de

defende

a

tempo, entre a sociedade e o territ6rio.

o

Plano de AcaSo para as Paisagens Europeias
(ECNC, 1997) que re0ne um conjunto diversificado de propostas para distintos tipos de
projectos (analiticos e operativos/priorit6rios) e de aca6esls relacionados com o estudo,
Desta Estrat6gia resultou igualmente

an5lise, ordenamento e gestSo integrada da paisagem.

A Estrat6gia Pan-Europeia da Diversidade Biol6gica e Paisagistica (1995), a ConvengSo
Europeia da Paisagem (1998 e 2000) e os Principios Orientadores para um
Desenvotvimento Sustent6vel

do

Continente Europeu (Conselho

da Europa, 2000)

proporcionaram, aos niveis europeu e nacional, um debate decisivo sobre a necessidade do
desenvolvimento de politicas da paisagem que se iniciou com a realizagSo de estudos de
identificagao e caracterizaglo da paisagem durante a riltima d6cada e meia em v6rios paises
incluindo Portugal.

Estes estudosl3s t6m contribuido para

o

desenvolvimento

e

aperfeigoamento das

e metodologias a utilizar baseando-se na importincia do reconhecimento e
identificagSo de unidades de paisagem, a v6rias escalas, de modo a conseguir uma

abordagens

aproximagSo mais concreta a factores de gestSo relevantes.

lndo ao encontro, como todos os outros, do que se determina na Conveng6o Europeia, o
estudo portugu€s intitulado "Contributos para a ldentificagdo e Caracteizagdo da Paisagem

em Portugal Continental ao pretender a compreensSo global da paisagem adoptou uma
abordagem holistica que integra as suas vSrias dimens6es: a ecol6gica, a cultural, a s6cioecon6mica e a sensorial, de cuja combinagSo parte para a identificagSo de unidades de
paisagem, reconhecendo

e

consagrando

o

conceito

de

paisagem como elemento

operacional de ordenamento e gest6o.

l3o
Coro referem ABREU, A.C., ef a/. (ob. cit., pp.23-24,) os projectos analiticos relacionam-se com metodologias para
reconhecimento, identificag6o e caracterizagSo das paisagens assinalando valores, potencialidades, oportunidades,
condicionantes, conflitos e iendencias, e os outros projectos, relacionados com quest6es geogr6ficas e outras consideradas

relevantes no 6mbito europeu, definem prioridades. No que diz respeito ds aca6es, estas visam sobretudo o desenvolvimento
da sensibilizagSo e participagSo do p0blico e a implementageo de projectos-piloto de gestao integrada da paisagem.
t35ldem,
pp.24-25.
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1.2. Paisagem natural e paisagem cultural

Embora se considere que conceptualmente, tanto em termos te6ricos como pr6ticos, o
entendimento e tratamento da paisagem deva ser unit6rio baseando-se na sua consideragSo

como um todo, aceita-se que as adjectivag6es ou divis6es da paisagem (paisagem natural,
paisagem cultural, paisagem rural, paisagem urbana) n6o devem supor um parcelamento ou

diminuigdo do valor global

do conceito, mas que podem, antes, ser encaradas

como

simplificag6es (e n6o como considerag6es parciais) que partindo do entendimento formalista
e funcionalista da paisagem tratam de explic6-la.

Neste sentido, considera-se que

a

paisagem como construgdo resultante de dindmicas

culturais, sociais e econ6micas de car5cter colectivo 6 a manifestagSo formal de um conjunto

de factores e processos interactivos, quer naturais - directamente relacionados com a
persist€ncia de fen6menos e valores bio!6gicos, ecologicos ou ambientais presentres em
espagos j6r intervencionados pelo homem

-

quer culturais

- referentes aos valores formais

que num dado momento exprimem a heranga que representa a natureza, a tradigSo ou o
progresso enquanto testemunho da acgSo humana.

Tem sido, de facto, em fungSo desta aca6o ou, melhor, segundo o grau em que esta se
manifesta que distintos autores"o tCm procedido d classificagSo da paisagem verificando-se

quase sempre uma grande tendOncia para a dividir em paisagem natural e paisagem
cultural. Contudo, esta "separag6o" n6o implica necessariamente uma disting6o ou
segregagEo espacia! dos dois tipos de paisagem uma vez que, por um lado, n5o se podem

estabelecer limites entre fen6menos naturais e culturais porque eles se inter-penetram, e por
outro lado o grau de intervengdo humana associado d capacidade de transformagSo, produz

paisagens com diferentes dinamismos culturais que se traduzem em paisagens
(marcadamente) culturais ou paisagens com componente cultural menos significativa,
podendo ser consideradas, ainda, paisagens naturais pois s6o o resultado de uma remota e
limitada interveng6o antr6pica.

As primeiras refer6ncias d nogSo de paisagem natural parecem residir em

Sauer137 ao

considerar que o espago anterior d introdugEo da actividade humana representado por um

136

Segundo o grau de intervenqSo do homem encontramos diferentes designag6es para os principais'tipos" de paisagem, de
acordo com os seguintes autores: CALDEIRA CABRAL, F., Enciclop6dia Luso.Brasileira de Cultura, editorial Verbo, 14o vol.,
sld, p.1072 considera tr6s: Paisagens primitivas aquelas em que o homem n6o interveio; Paisagens naturais - onde se
verifica um equilibrio entre a intervengEo do homem e os factores ecol6gicos; e Paisagens artificiais - em que da intervengeo
humana resulta um desequilibrio permanente. FORMAN, R., e GODRON, M., Landscape Ecology, John Wiley&Sons, lnc., Nova
lorque, '1986, p.286, de acordo com o gradiente de crescente manipulagSo humana classificam as paisagens em cinco tipos:
paisagem natural; paisagem pouco intervencionada ou controlada; paisagem cultivada; paisagem suburbana/ rurbana e
paisagem urbana. NAVEH, 2., e LIEBERMAN, A., Landscape Ecology. Theory and Application., Springer-Verlag, Nova lorque,
1984, p.18, reconendo a outros autores consideram paisagens naturais (paisagens pr6ximas das naturais, paisagens agro,
naturais) e paisagens culturais (paisagens agricolas e paisagens semi-culturais). VINK, A., Landscape Ecology and Land Use.
Longman Group Limited, Londres, 1983, p.235, de acordo com um grau crescente de influBncia humana considera: paisagem
natural; paisagem quase natural; paisagem semi-natural e paisagem cultural no sentido restrito.
''' SAUER, C.O., The morphology of landscape, University of Califomia Publications in Geography, Vol.2. No2, 1925, pp.'19-53.

-
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conjunto de factores de ambiente respons6vel por determinada forma corresponde

d

paisagem natural. A sua morfologia, subjacente d qual se encontram os factores causais e a
dimensSo temporal, pode ser, segundo

o autor, representada

graficamente do seguinte

modo:

Factores

138

Tempot'e

Formastou

clima
. terrestres
. clima

. relevo
. solo

.
.
.

solo

___l

drenagem
recursos minerais

q

PAIsAGEM NATURAL

.6gua
. vegetagSo

. marinhas

.

mares e costas

. comunidades vegetais

Fi9.2.3. Paisagem natural
Fonte: adaptado de SAUER, C.O., 1925, p.43

Verifica-se, no entanto, que a ideia de paisagem natural evoluiu tendo transitado de uma
acepgeo inicial como espago natural, como "forma de natureza" anterior d sua apropriagao

pelo homem (isto 6, como resultado da interacaSo exclusiva dos factores de ambiente
anteriores d acgSo do homem) e, portanto, nunca influenciados por ele141, para outra em que
se considera jit a sua intervengao embora "(...)sem impacte humano significativo(...)""'.
E, neste sentido, que Caldeira Cabral143 distinguindo tr6s graus de intervengSo do homem na

paisagem considera que "(...)as paisagens em que a interuengdo do homem criou hd muito
um equitibrio estdvelcom os factores ecol6gicos(...)'correspondem a paisagens naturais.

As investigagoes de Sauer sobre paisagens culturais 6 uma constante ao longo da sua vida, surgindo em diversos textos como
o publicado nos Anais da Associag6o de Ge6grafos Americanos em 1956 com o titulo 'Education of a Geographef onde
defende a necessidade de observar e reflectir sobre o significado e o car6cter de cada paisagem, e diversos congressos como
o que organiza em 1955 denominado 'Man's role in changing the face of the Earth" onde analisa com pormenor as
transformag6es da paisagem por ac96o do homem e os efeitos desta sobre os recursos naturais.
ge6grafo americano os referidos factores de ambiente, considerados como um instrumento para a
'38 Aind" de acordo com o
conexSo das formas, ganham import6ncia na definig6o do conceito de paisagem natural'
139
P"r" Sauer o tempo 6, ele pr6prio, um grande e importante factor.
140
Na estrulura biofisica da paisagem o clima tem uma grande import6ncia ao conectar as formas de vida da paisagem natural
num s6 sistema (SAUER, C. O., ob. cit., pp.18-19).
'ot vrNK, A., ob. cit., p.235.
ta2
FoRMAN, R., e GoDRoN, M., ob. cit., p.286.
p.1072.
'43 CALDETRA CABML, F., ob. cit., sld.,

60

Mais recentemente, Cancela d'Abreu et al.too, partindo do principio de que as paisagens

a intervengdo humana, consideram
que, embora a paisagem natural pudesse ser identificada como aquela em que a
combinag6o dos diversos factores naturais tivesse sido ligeiramente afectada pelas
contemporAneas registam, em maior ou menor grau,

comunidades humanas (o que na Europa raramente acontece), admitem que este conceito
est6 em desuso uma vez que se assume que a paisagem resulta da interacgSo de factores e

processos naturais e culturais, conoborando da ideia de que se trata "(...)apenas de um
conceito l6gico, sem exisf6ncia no mundo(...)"145, mas, no nosso entender, em permanente

articulagio com o conceito de paisagem cultural.
Este termo parece ter origem nos textos de ge6grafos alemdes e franceses de finais do
s6culo XlX, referidos anteriormente, e entre os quais cabe destacar Otto Schlutter e Siegfrid

Passarge que abordam a ideia de Landschafift que identifica quatro forgas modeladoras da
paisagem cultural: espago, homem, cultura e hist6ria, e Vidal de la Blache que baseando-se

no relacionamento do homem com o seu espago fisico aprofunda o significado do conceito
de paisagem cultural.
No entanto a sua acepgdo actual surge apenas na segunda D6cada do s6culo XX a partir da
revisdo que Carl Sauer fazda ideia de Landschafft no dmbito da geografia cultural, disciplina

que analisa os processos de transformagEo da paisagem natural em cultural por ac96o do
homem.

A

nogSo de paisagem cultural considerada como

o registo da

acA6o do homem sobre o

territ6rio passa a ser entendida como construgSo humana. Em a <Morfologia da Paisagem>

"(...)A paisagem cultural 6 criada por um grupo social a partir de uma
paisagemnatural.Acultura6oagente,oespagonatural 6omeio,apaisagemcultural 6o
Sauerlao afirma

...4 paisagem natural 6, efectivamente, de fundamental importdncia pois
proporciona os materiais a partir dos guais se consfr6i a paisagem cultural. A forga
resultado

modeladora, no entanto, radica na propria cultura (...)".

IaABREU,

A.c., ef a/., ob. cit., vol.1, p.29.
CALDEIRA
CABML, F., et al. Ordenamento da Paisagem Rural. Ensaio de SistematizagSo, DGPU, Lisboa, 1978 (dact.)
'at
ro6
SAUER, c., ob. cit., pp.22 e 48.

6t

A morfologia da paisagem cultural, considerada obra do homem, pode ser

representada,

ent6o, pelo seguinte diagrama:

Tempo

Meio

Formas

Factor

. populagSo

+

PAISAGEM
NATURAL

-

densidade
mobilidade

.estruturas edificadas

-

PAISAGEM
CULTURAL

dispersas
concentradas

. produgSo
. comunicagSo

Fig. 2.4. Paisagem cultural
Fonte: adaplado de SAUER; C. O., '1925, p.48

O arquitecto

de Harvard e de
comparte com Sauer o interesse pela

paisagista John Jackson, professor nas Universidades

Berkeley, escritor

e editor da revista

Landscape,

analise e interpretagEo das paisagens culturais sobre as quais det6m uma viseo abrangente
e multidisciplinar, contribuindo de modo relevante para o seu estudo e divulgagdo.

A intervengao do homem na paisagem 6 m0ltipla e complexa sendo que ele umas vezes
adapta-se, imp6e-se, modifica, transforma e cria sobre o territ6rio com sensibilidade,
harmonia e arte produzindo equilibrio e beleza, e outras vezes actua com arrog6ncia e
gandncia, desordenada e irracionalmente conduzindo

dr

degradag6o e destruig6o.

Se 6 verdade que as actividades humanas e as infra-estruturas necessarias ao

seu

desenvolvimento podem, cada vez mais, alterar os elementos que caracterizam e qualificam
a paisagem, tanto em termos visuais e perceptivos como em termos ecol6gicos, podendo

chegar

a ter uma

dimensdo catastr6fica, tamb6m

6 verdade que, pelo contr6rio, a

transformagSo e construgSo de determinadas estruturas e elementos pode contribuir para o

enriquecimento e valorizagSo da paisagem ao ponto de se considerar que "(...)a/gurnas das

paisagens mais apreciadas sdo resultado da interuengdo do homem(...)"to' e que sob a
designagdo de paisagens culturais t6m vindo a ser classificadas pela UNESCO como
patrimonio da humanidade.
p.2
'47 CALDETRA CABRAL, F., 1980,
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O processo de apropriagSo, construgio e transformagSo da paisagem considerando-a como
uma criagSo do homem resultante da sua ac96o e da reacgdo da natureza, 6 descrito por
MagalhSes'ot "(...)Sobre

a

paisagem natural, caracterizada por determinado funcionamento

ecol6gico, instalaram-se comunidades que aprenderam

a

utiliz6-la, assegurando (em

principio) a sua perenidade, e, ao faz6-lo desenvolveram determinada cuftura que deixaram
inscrita na paisagem, dando origem d paisagem cultural(...)".

Aperfeigoando

e

completando

a teoria de Sauer, Magalhdes baseia-se num importante

conjunto de autores para avangar, meritoriamente, paru a constatagSo de que ecologia e

cultura, atrav6s das suas componentes, contribuem decisivamente para a forma da
paisagem. E, a partir deste pressuposto, a autora considera que a arte de dar forma i
paisagem exige para al6m da integragdo daquelas duas vertentes no sistema

- paisagem,

o

recurso a outros dois niveis de conhecimento - o artistico e o t6cnico -, formalizando, do
seguinte modo, as suas inter-relag6es:

PAISAGEM NATURAL
Ecologia

PAISAGEM
(toda a paisagem 6 cultural)

PAISAGEM CULTURAL
HumanizagSo
Cultura

Fig.2.5. Paisagem
Fonte: adaptado de MAGAT-HAES, M.R., 2001, p.338

Por outro lado, e ap6s o legado de Sauer e Jackson sobre o conceito de paisagem cultura!

ter evoluido para visOes mais descritivas, a UNESCO, em finais do s6culo XX, ao aprovar

um documento de reconhecimento e protec96o do patrim6nio cultural de valor universal,
propOe um conjunto de definig6es relativamente complexas de paisagem culturall4s.

ra8

tae

MAGALHAES, M.R., ob. cit., p.338

SABATE, J., "Paisajes culturales, consecuencia de la postmodemidad?" em
Universitat Polit6cnica de Gatalunya, Barcelona, 20(X.
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ll

Seminari lnternacional sobre Paisatge,

Considerando que este conceito

se refere a uma

diversidade

de manifestag6es da

interacgao entre o homem e o seu ambiente natural, e que a ele correspondem 6reas nas

quais existem simultaneamente estruturas e elementos dos patrim6nios natural e cultural
com valor excepcional do ponto de vista da hist6ria, da ci6ncia, da est6tica, da tecnologia, da

antropologia, da conservagSo ou da beleza natural, a UNESCOlso define tr6s categorias ou
classes de paisagens culturais:

o

Clearly Defined Landscape

-

paisagens intencionalmente definidas, desenhadas e

criadas pelo homem. Compreende, entre outros espagos, jardins e parques.

.

Organically Evolved Landscape
resposta ao meio natural

-

paisagens organicamente desenvolvidas como

e resultantes de condicionantes sociais, econ6micas,

administrativas e/ou religiosas. Compreende duas sub-categorias:

- Paisagem F6ssil resultado de um processo evolutivo acabado, e
-

Paisagem Dindmica, em permanente transformagdo, resultado tanto da tradigEo

como do progresso.

.

Associative Cultural Landscape

-

paisagens associadas

a

aspectos religiosos,

artisticos ou culturais relacionados com os elementos e factores ambientais.

Face ds diferentes abordagens

e

sentidos associados ao termo paisagem, julga-se

importante referir que, em fungdo do seu car6cter essencialmente construido, especialmente

no contexto europeu,

a expressio paisagistica se caracteriza pela diversidade e

complexidade derivada da multiplicidade de processos e sistemas, resultado da ac96o do
homem sobre a Natureza e da reacgdo desta.

Nesta perspectiva, e como consequ6ncia da relagio biunivoca entre o homem e a natureza
"(...)foram surgindo em subsfr1uigdo das paisagens naturais e primitivas, as paisagens mais

ou menos humanizadas (...)a partir das modificagdes pelo homem da paisagem primitiva ou

de alteragles sucessivas de parsagens jd humanizadas(...)"'u',ou como afirma, ainda, este
autor "(...)A Paisagem vai sendo gradualmente transformada pelo homem e com essa
transformagdo vai-se integrando cultura no territ6rio...As marcas culturais do passado s6o

150
UNESCO, Comit6 do Patrim6nio Mundial, Guia Operativo para a lmplementageo da Conveng6o do Patrim6nio Mundial,
Paris,1992.
lgualmente complexas s6o as calegorias de paisagem cultural definidas pelo Natlonal Park Seruice, a entidade que mais
paisagem com elevado signilicado
p--ropostas de classificagSo de paisagens culturais apresenta, e que s6o: Histoic Slfe
lrist6rico pela sua relagio com um determinado acontecimento, actividade ou personalidade (por exemplo..campos de batalha'
propriedades e edificios presidenciais ou da nobreza\; Histoic Designed Landscape - paisagem formalizada/criada por um
especialista (arquitecto paisagista ou outro) de acordo com principios de desenho, ou por algu6m n5o especialista mas que
segue um deierminado estilo erudito ou tradicional, mas associado sempre a um'momento" importante da arte paisagista e dos
jariins (por exemplo parques, jardins, campus); Histoic Vemacular Landscape - paisagem que evoluiu com a sua utilizagSo
pelas comunidades humanas, cujas actividades e ocupag6o lhe deram forma (por exemplo paisagens urbanas, rurais ou
paisagem que cont6m diversos elementos naturais e culturais que as
industriais tradicionais); Ethnogrdtic Landscape
populag6es, principalmente osleus habitantes reconhecem como recursos patrimoniais (por exemplo estruturas geol6gicas,
sitios sagrados)
l5l TELLES, G.R., "Da Formagao do Solo d SocializagSo da Paisagem" em AA.W., Uns Comem os Figos..., ed. Seara Nova,
Colec96o Ecologia e Sociedade, Lisboa, 1975, p'92.

-

-
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tamb1m Natureza...So a cultura integra a Natureza na obra do homem...O futuro da
Natureza 6 construido pelo homem(..-\"'u'.
A interpretag6o do professor Ribeiro Telles reivindica uma leitura global e transversal da
paisagem baseada numa renovada e permanente dial6ctica entre Natureza e cultura,
entendendo-as como partes indissoci6veis de um todo indivisivel cuio desenvolvimento a
longo prazo, tanto da Natureza
natura)ls3

-

por ele considerada a segunda natureza de Cicero (aftera

- como da sociedade , pressup6e uma intervengSo na paisagem

comprometida

com o genius /oci e com a sustentabilidade'

Torna-se, por isso, uma exigOncia considerar a paisagem no seu sentido mais amplo,
integrando os aspectos naturais e culturais, n6o como resultado final de uma cultura, mas
como um sistema din6mico em permanente transformagdo e, neste sentido, constituindo a
expressflo da mem6ria e da identidade de um povo e de uma regi6o.
1.3. Paisagem rural, paisagem urbana e metropolitana

A interacgao entre os factores e os valores sociais e ambientais deu lugar a um mosaico
mais ou menos diversificado e complexo de ecossistemas com diferentes graus de influ6ncia
humana ecossistemas naturais, ecossistemas rurais e ecossistemas urbanos - interligados

-

e interdependentes que no seu conjunto representam a paisagem (global e intrinsecamente
cultural).
Esta, ao ser considerada produto da dindmica natural e das actividades humanas, expressa
o <<saber fazer>>, a evolugSo t6cnica e as necessidades do homemlil, sendo o reflexo das
interacq6es entre a sociedade e o meio, em cada momento da hist6ria.
Numa perspectiva sist6mica, a paisagem 6 composta por dois grandes subsistemas: o social

e o natural, interligados e em permanente di6logo, cujas rela96es, expressas na tigura 2.2-,
tendem a ser cada vez mais defeituosas ao prevalecerem as influOncias negativas do
primeiro sobre o segundo devido d crescente capacidade de manipulagSo e transformagdo
antr6pica do meio natural que, sem atender ao funcionamento dos seus componentes

geossist6micos dos quais

o

proprio homem

6

parte integrante, tem conduzido

e

metamorfose da paisagem.
,52

TELLES, G.R.,

.A prop6sito de Ecossistema Urbano e

ConservagSo

da

Natureza" em Actas

conservaQ6o da Natureza, servigo de Estudos do Ambiente, Lisboa, 1982, pp.128 e137.

do

Semin6rio sobre

paisagem como
G.R., Editorial do Boletim da APAP, no4, Julho de 2003, p.3. Para justificar a consideragao.da
que
o "pensador"
argumentando
a
Cicero
recolre
o
autor
natureza,
da
reacaSo
e
da
acgSo
criagao humana resultante da sua
fertilizamos o sob
romano na sua obra <De Natura Deorum l/> constata que: "(...) nls semeamos o trigo, plantamos iruores,
por
pela rega, domesticamos os nos, redefinimos o seu percurio. Em suma, pelos trabalhos das nossas m6os ensaiamos,
que "("') A
Telles
(...)
acrescentando
natural
mundo
do
(attera
no
seio
natura)
assim dizer, ciar uma segunda'natureza
hoie a frase do
Arquitectura paisagista, aie de ordenar o espago exteior em rek/geo ao Homem, consubstancia nos dras de

'r, fgUiS,

autor romano (..,1.
t5a
BUREL, F., e BAUDRY, J., ob. cit.,

p.x/|.
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De facto, desde que o Homem primitivo se ergueu sobre os membros anteriores, recolheu os

primeiros frutos e cagou os primeiros animais, teve inicio, um lento mas profundo, processo
de alteragSo da matriz biofisica cujo resultado 6 a transformagSo e construgao de paisagens.

O longo periodo pr6-hist6rico caracterizou-se por uma

transigSo, tardia

e

progressiva,

ocorrida por volta do s6culo Vl a.C., de um modo de subsist6ncia baseado na caga e na
recolec96o (sem consequ6ncias aparentes para o ecossistema natural apesar da redugdo

pontual do bosque), para uma economia de produgdo, pastoril

e agricola,

respons6vel,

durante o Neolitico, por uma grande e intensa desflorestagdo com vista d obtengao de tenas
agricolas.

A partir do momento em que o homem supera a fase de recolecgso e comega a trabalhar o
solo dos territ6rios conquistados aos ecossistemas florestais primitivos, representativos da
paisagem natural, para modificar os seus produtos cria, como refere Meynierlss, uma
paisagem rural. Para este autor o conceito de paisagem rural implica a modificag6o profunda

da vegetag6o natural de grande parte do espago considerado e a sua substituigao por
culturas agricolas, permanentes ou tempor6rias.

No mesmo sentido, Bertrandls define paisagem rural como o "(...)meio natural ordenado
para a produgdo agricola no sentido lato por grupos humanos que nele assentam, total ou
parcialmente,

a

sua vida econ6mica e socia(...)", razdo pela qual LuginbuhllsT a considera

um produto social elaborado com fins econ6micos e sociais, e Cary1s8 como um produto do
passado determinantemente influenciada quer pelos factores naturais quer pelos s6cioecon6micos que condicionam a sua express6o e evolugEo.

Podemos, ent6o, afirmar que a paisagem rural, encarada como o resuttado da interacgdo
entre determinismos ecol6gicos, s6cio-econ6micos e agro-t6cnicos, 6 uma criagao humana,

dindmica

e

permanentemente moldada

ou condicionada pelo meio natural cujo

aproveitamento e exploragSo se faz no sentido da produgSo agricola, pecu6ria ou silvicola.
No entanto, o homem enquanto construtor da paisagem rural deve ser considerado tanto um
elemento fundamental para o seu equilibrio e conservagdo como pode contribuir para a sua
degradag6o enquanto respons6vel pela incid6ncia e domindncia dos determinismos s6cioecon6micos.
Verifica-se que, no primeiro caso, a intervengdo do homem foi limitada a sistemas agricolas
condicionados pelos determinismos naturais correspondendo
periodos de 'quase

a

''5 MEvNTER, A., (1958)cit. BUREL, F., e BAUDRy, J., ob. cit., p. )fim.

l5u

BERTMND, G., "Pour une Histoire Ecobgique de la France Rurale"(pp.34-113) in DUBy, G., e WALLON, A., Histoire de la

F_rance Rural. Des origines

a 1340. Tom.1, Seuil, Paris, 197S, p.43.
LUGINBUHL, Y., Paysages, textes de repr6sentation du paysage du si6cle des lumi6res d nos jours. La manufacture, paris,
1989 ; < Le Paysagiste face aux Transformations du Paysage Rural. ldeologies et Pratiques > em Seminario sobre el paisaje,
Junta de Andalucia, Sevilha, 1989, pp.36-43.
'tt CARY, F:c:, "Paisagem e Agricultura' em ABREU, M.c., (coord.), paisagem, DGorDU, Lisboa, 1994, p.49-65.
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imutabilidade" das paisagens ruraislss, e que pelo contr5rio, no 0ltimo caso, o possibilismo e

a praticabilidade econ6mica e agrot6cnica sobrepds-se ao determinismo biofisico e conduziu
d transformagdo do espago rural. Recentemente, esta transformagSo processa-se a uma
escala, ritmo e intensidade tais que contribui para que as paisagens rurais percam o seu
car6cter de "aparente imutabilidade" e muitos dos seus valores ecol6gicos e culturais.
Na realidade, motivagOes econ6micas respons6veis pela mudanga de um sistema secular de
exploragSo extensiva do meio, caracterizado pela situag6o de equilibrio entre a comunidade

rural e os recursos naturais, para outro de exploragSo intensiva de maior e mais r6pida
rentabilidade econ6mica, ainda que de menor sustentabilidade produtiva e ecol6gica, tem
provocado, no geral, grandes mutag6es paisagisticas ao longo da hist6ria. Na origem destas
podemos encontrar a revolugSo tecnol6gica, a passagem de uma economia agr6ria pr6industrial a outra industrial e p6s-industrial, e de uma sociedade predominantemente rural a
outra urbana e as consequentes alterag6es no tipo de povoamento e nos modos de vida.

As paisagens rurais tradicionais, de organizag6o secular, detentoras de uma composig6o na

qual s5o t6o importantes os agricultores e a produgSo agricola como a natureza"o, e
respons6veis peto aparecimento da cidade hd cerca de 5 000 anos'6', com a qual
mantiveram, at6 finais do s6culo XlX, uma relagSo de interdepend6ncia, harmonia e
equilibrio, foram substituidas

a partir de entSo e pelas raz6es apontadas, por

paisagens

rurais caracterizadas cada vez mais pela homogeneidade, simplificagdo e fragmentagEo que

a cidade utiliza para a sua expansdo e como suporte de actividades e servigos indeseiados,
ao ponto de Becattini et a1.162 considerarem que o espago anteriormente rural pode como
resultado de um intensa influ6ncia urbana dar lugar ao <Campo Urbanizado>.
Esta tendQncia iniciada com a RevolugSo lndustrial acentua-se depois das grandes Guerras,
mas sobretudo a partir da dEcada de Sessenta de s6culo XX com uma inversdo de valores e
processos que t6m conduzido d descaracterizagdo e adulteragdo dos espagos rural e urbano

com o dominio deste sobre aquele, e o aparecimento, na transigEo entre uns e outros, de
paisagens hibridas, mut6veis, suburbanas e rurbanas, em que a paisagem rural se

lsgErbor"

se considere a paisagem, pela sua pr6pria natureza, um sistema dindrmico, em permanente transformag6o, entende-

se que nas paisagens, ditas tradicionais, onde se verifica um acerto entre as circunstdncias do meio e a sua humanizagdo,
onde os usos do iolo e os agro-ecossistemas caracteristicos s5o o reflexo do saber e da 6tica de actuaqeo das populag6es,
persistem estruturas, elementos e usos do solo que parecem imut6veis ao longo de gerag6es, constituindo perman€ncias,
iragos intrinsecos, referGncias fundamentais para o reconhecimento, identificagSo e individualizagSo das paisagens e das
regi6es.
160

FoRMAN, R., Pref6cio em BUREL, F., e BAUDRY, J., ob. cit., p. Xll.
TELLES, G.R., " Da Formaqao do Solo d SocializagSo da Paisagem" em AA.W., Uns Comem os Figos..., Seara Nova,
Lisboa, 1975, p.76. A este prop6sito o autor escreve "(...) apds o cagador surgiu o pastor, e a@s este o agicuftor. Com a
agicultura surge a cidade. E primeirc refhgio contra os animais se/vagens, contra as pilhagens, defesa contra os ouflos
agricultores que cobigavam melhores terras (...)'.
t62
BECATINI, G. et a/., "L'lndustrializzazione Diffusa in Toscana: aspetti economici', em fUA, O., e ZACCHIA, C.,
L'lndustrializzazione senza fratture, il Mulino, Bolonha, 1983, pp. 47-66.
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apresenta em constante regresseo

e degradagSo, e a

paisagem urbana, extensa e

desqualificada, em acelerado e impar6vel crescimento.

A

situagSo paisagistica contemporinea caracterizada pela oposigSo

e

sobreposigSo de

realidades de diferentes naturezas em que a distingEo entre a cidade, a periferia e o campo

se dissolve gradualmente, exige que se considere o funcionamento dos seus espagos e
estruturas num sistema global e integrado, mantendo-os em conjunto quer na an5lise actual
da paisagem quer na intervengSo sobre a mesma.

Com efeito, as relag6es estabelecidas entre os espagos rural e urbano caracterizadas
inicialmente pela complementaridade e interdepend6ncia consideradas essenciais para a
sobrevivOncia m0tua, evoluiram para a actual situagSo em que o "distanciamento" e cis6o

dos referidos espagos conduziu ao progressivo desaparecimento da unidade paisagistica
que urge contrariar, recuperando-a.

E neste sentido, que as novas abordagens tendem a n6o considerar a separagSo entre
paisagem rural e paisagem urbana contemptando-as em simultineo, baseando-se quer na
pr6pria no95o holistica de paisagem que considerada como o ecossistema total humano
integra os espagos rural e urbano e as suas inter-relag6es, quer no facto de as diferengas de

car6cter e de identidade, e as fronteiras s6cio-culturais entre ambos os espagos tenderem a
diluirem-se ou mesmo a desaparecer, o que leva, por vezes, a uma identidade (ou falta dela)
do conjunto, englobando a paisagem rural e urbanal63.

Esta consideragSo

nio

invalida, no entanto, que se reconhega e se adopte, com valor

analitico, a divisSo entre paisagem urbana e paisagem rural existindo obviamente diferengas
entre ambas. Se a primeira corresponde a concentrag6es urbanas, a espagos edificados, de
suporte da vida de relagSo que se caracterizam por uma intensa acgSo humana respons6vel

pela transformagdo dos sistemas atrav6s da construgdo de edificios, destinados
adaptados

a

fung6es especificas,

e de infra-estruturas

ou

diversas de apoio ds relag6es

comunitSrias, a paisagem rural compreende os espagos que se caracterizam por uma menor

ou "inexistente" acg6o edificante, em que predominam as actividades agricolas, florestais e
pastoris, e onde se incluem as infra-estruturas de comunicagSo e os espagos de reserya
ecol69ica.

No entanto, ambas as paisagens podem ser entendidos como a expressdo espacial e
temporal dos esforgos empreendidos pelo homem, em sociedade, na adaptagSo do territ6rio

d sua sobreviv6ncia e/ou

afirmagSo, tendo

a economia e a cultura como valores, e

a

agricultura (no caso da paisagem rural) e a arquitectura (no caso da paisagem urbana) como

t63

TELLES, G.R., "Paisagem Global" em ABREU, M.C.

e

PINTO-CORREIA, T.,(eds.), Actas do

Ecologia da Paisagem, Montemor-o-Novo, pp. 37-41.
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instrumentos.

E para ambas se pretende, hoje em dia e cada vez mais, a

multi-

funcionalidadelil.

O conceito de paisagem urbana surge, como refere Maderuelolos em finais do s6culo XIX
com a pintura impressionista ao conferir um car6cter paisagistico i cidade, atrav6s da
utilizagSo do "ponto de vista" particular da pintura de paisagem do espago natural, transferido

agora para o Ombito urbano.
E

j5 no s6culo XX que, de forma solida e definitiva, a ideia de paisagem transborda para a

cidade adquirindo o conceito de paisagem urbana entidade pr6pria na d6cada de Sessenta a

partir do contributo dos estudos

e

investigag6es realizados por Kevin Lynch

e

Gordon

sobre a cidade. Consideram estes autores, quase simultaneamente, que
subjectividade da percepgSo e da valoragSo dos elementos da paisagem urbana levam
consider5-la n6o s6 como uma entidade fisica (aquilo que se v6) mas tamb6m como
Cullen166,

a
a
a

imagem apercebida pelos transeuntes (como se vE).

Atrav6s da (re) teitura visual, sensorial e est6tica do espago urbano, ambos entendem o
conceito de paisagem urbana como a arte da relagdo dindmica entre todos os elementos que

constituem

a cidade (estruturas, espagos, materiais inertes e vivos, objectos, pessoas

e

actividades) de modo a que a sua imagem se torne visualmente coerente, estruturada e
harmoniosa.

Os estudos dos referidos autores constituem uma oposigEo e uma alteragEo profunda dt
perspectiva funcionalista e modernista da cidaderoT, divergindo, no entanto, na escala a que
'6 A""r"" da multi-funcionalidade da paisagem rural PINTO-CORREIA T., "A multifuncionalidade da paisagem rural. Que
desafio para o futuro?" em Pessoas e Lugares, Jomal LEADER, ll S6rie, no16, Jan/Fev., 2004, p.8, diz que desta se esperam'
cada vez mais, varias fung6es:"(...)produgdo, ndo s6 em quantidade mas tambdm de qualidade, de preseruagao dos regursos_
naturais, conseruagdo da natureza, manutengeo da identidade e patriminio cultural, recrcio e tuismo, qualidade de vida.'."
acrescentando que "(...)ruao se pode que o cartcter de cada paisagem rural continue a depender exclusivamente da agricultura
ou da comunidade que nela vive(...)" sendo necessdio '\...levoluir com base nas ,?ovas relag6es funcionais gue se
estabelecem hoje(...)i de modo a conseguir-se \...)un novo cardcter, que integre a heranga do passado com a prccun da
vdias fungles- no presente e as expectativas em retagilo ao futurl...l", atrav6s de um processo de redefinigSo da
funcionalidade e padrao de cada paisagem.
Relativamente dr polivalEncia da paisagem urbana defende-se, ao contr6rio do zonamento rigido da cidade, a adaptag6o do seu
tecido d mistura de usos e fungOes diversas e transformagSo das zonas monofuncionais em zonas multi-funcionais que
integrem
os espagos verdes e oi equipamentos necess6rios junto A habitagSo (com6rcio, sociais, culturais, desportivos), pois
-espago
urbano que permite uma determinada flexibilidade de usos 6 o que melhor se adapta a sua evolugEo e ao seu
um

i

desenvolvimento.

'65 MADERUELO, J., 'Mirar la ciudad, transformar su paisaje' em

Polit6cnica de Barcelona, Barcelona, 2003.

i
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Abandonando as excursoes campestres d fal6sia de Diepre e praia de Etretat onde encontrava moti\os de hrspiragdo
paisagista para os seus quadros, Claude Monet transferiu-se em 1878 com a sua familia para Paris substituindo aqueles temas
por pinor6micas urbanas em que edificios e boulevards passaram a ser contemplados e tratados com vis6o e pincelada
paisigista pr6pria do lmpressionismo. Tanto ele como Camille Pissano pintaram, de facto, aut6nticas paisagens urbanas_sob_o
bteito das diferentes condigoes climat6ricas ao longo do dia e das estag6es do ano (da chuva e do nevoeiro, da t6nue luz do
amanhecer ou das cores quentes e fortes do ocaso). E, neste sentido, integraram a dimensio tempo e o dinamismo, no
conceito de paisagem, como foi assinalado anteriormente neste trabalho.
166
A prop6sito dos trabalhos de Lynch (The lmage of the City) e de Cullen (Townscape) consultar LAMAS, J.R.G., Morfologia
Urbana e Desenho da Cidade, funOaCao Calousie Gulbenkian, 2a ed., Lisboa, 2000, pp.397-8; e MAGALItAES, M.R., ob.cit.,
pp.198-203 e212-214.
167
Frto das diferentes mudangas estreitamente relacionadas e interligadas na tecnologia, arquitectura, planeamento e
condig6es s6cio-econ6micas, oconidas a partir da d6cada de Oitenta do s6culo XlX, a paisagem urbana modema tem, de
acordo com RELPH, E., (A Paisagem Urbana Moderna (1987), Edig6es 70, Lisboa, 1990, pp. 214-2221 as seguintes
qualidades/caracterlsticas: a grandeia mega-estrutural "(...) as formas construldas modemistas sdo maiorss largas do que a
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operam168. Enquanto que Cullen

faz incidir o seu estudo d pequena escala ou dimensSo

sectorial considerando que a rua, o largo e a praga dos centros urbanos passam a ter, outra

vez, um novo significado (o da cidade tradicional, pr6-industrial) e uma vez organizados
entresi definemamorfologiadacidadeapartirdosquaisoindividuoav6,asenteeavive,

Lynch, pelo contrSrio, considerou

a

cidade como uma construgSo a grande escala

(adoptando, no entanto, o controlo da sua forma e expansdo por partes e ndo globalmente) e

alertou para o facto de estarmos perante uma nova unidade espacial de actuag6o: a
paisagem metropolitanal6e.

Esta evoluiu e 6, hoje, uma realidade abrangente, m0ltipla, diversa e complexa, feita das
in0meras realidades existentes, com car5cter hibrido, que tanto op6e como mistura modos

de vida, espagos e estruturas: estruturas edificadas fundamentalmente urbanas, estruturas
produtivas (industriais, turisticas, comerciais, agricolas), espagos rurbanos, espagos
"naturais" predominantemente n6o urbanos, sob

o efeito de redes ecol6gicas e de infra-

estruturas de produgSo e de comunicag6o que concorrem para a desejada organizagSo de
actividades, circunstincias de relagdo e articulagSo espacial.

do processo de explosEo urbana (respons6vel pela enorme difusSo e
dos assentamentos humanos, das actividades econ6micas e dos servigos) a

Consequ6ncia
dispersSo

paisagem metropolitana contempordnea, com uma estrutura e morfologia caracterizadas por

uma alta fragmentagSo

e

uma diluigSo dos limites,

6o

resultado de um conjunto de

diferentes fen6menoslTo:

i) exist6ncia de polaridades (servigos, produtivas,

6cio) localizadas em fungdo das

acessibilidades: distribuig6o no territ6rio do potencial produtivo seja em forma compacta

(poligonos produtivos) ou difusa, com a perda das actividades de produgdo material por

maioria das suas antecessoras(...)'; os espagos exteriores, amplos ou estreitos "(...)s5o mal definidos...parecem ser o que
restou depois da construgeo dos edificios...raramente s5o /ocais agradAveis para o pedo se senfar ou passear; sdo /ocals
transformados em parqueamento ...Wr onde se deve passar a coffer, em direcgio ao caffo ou a outro edificio(...)"; ordem
racional e inflexibilidade "(...)as utilizag6es e as actividades encontram-se segregadas em todas as esca/as, desde as zonas
industiais e residenciais aos ce,fros comerciais...eliminag6o da vibragSo da cena urbana e a imposigio de formas e padraes
rigidos(...)"; dureza e opacidade '(...)a dureza dos mateiais reduz as texturas, a vaiedade e a as possibilidades do
envolvimento piblico no design(...)"; a visSo serial descontinua'(...)6 uma guesffio de visfas e perspectivas separadas por
disjungdes abruptas...a visdo seial do peeo...comp6e-se de vistas gue se desvanecern como as linhas de um desenho em
perspectiva, intercaladas com esquinas em dngulo recto que nos apresentam subitamente noyas yrlslas seme/hanfes ds
imediatamente anteiores(...)".
168
TRICART, J.(1963);e ROSSI, A.,(1967) definem tr6s escalas ou dimensdes espaciais da forma urbana :dimensSo sectorial a escala da rua; dimensdo urbana - a escala do bairro, e a dimens6o tenitorial - a escala da cidade. Sobre esta mat6ria
consultar LAMAS, J.R.G., op.cit., pp.73-78.
l6e
Para INDOVINA, F., (' La metropolitzaci6 del tenitori. Noves jerarquies tenitorials" em FONT, A., (ed), L'explosi6 de la
ciutat, Barcelona, 2004, p.39), as paisagens metropolitanas tradicionais s6o o resultado da conjugagSo dos seguintes
processos: i) grandes concentrag6es do potencial econ6mico e das actividades produtivas preferencialmente na cidade central;
ii) dispers6o de parte da populagSo por cidades-dormit6rio e outros aglomerados urbanos de menor dimens6o; iii) concentragSo
na cidade central dos servigos superiores e das actividades comerciais de mais qualidade; iv) movimentos pendulares
obrigat6rios (trabalho e estudos) e ndo obrigat6rios (com6rcio e servigos) uni-direccionais com destino ao coragSo da 6rea
metropolitana; v) os fen6menos anteriores provocam, isoladamente ou em conjunto, graves problemas de congestionamento
rodovi6rio, e vi) relagOes maioritariamente materiais (fluxos de pessoas e bens) entre as diferentes partes do tenit6rio
metropolitano.
r70

rNDovrNA, F., ob. cit, 2004, pp.38-40.
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parte da cidade principal ou das cidades de maiores dimens6es, e distribuig6o no tenit6rio

de polos especializados de servigos (estes servigos t6m a ver principalmente com as
actividades comerciais - centros comerciais, hipermercados - mas tamb6m com as
actividades desportivas

-

est6dios de futebol, complexos desportivos

-

e recreativas

- multi-

-

trabalho

cines, restaurantes, bares);
ii) evidente mobilidade pluri-direccionat, tanto obrigat6ria (movimentos pendulares

e estudos) como ocasional, e consequente aumento do consumo de energia (devido ao uso
do autom6vel privado);

iii) tend6ncia para solugOes de continuidade e para a densificagSo de espagos urbanos
soltos, n6o atingindo, no entanto, os indices de densidade de outras 6reas da cidade,
embora criando boas condig6es de habitabilidade;

iv) intensificag6o das inter-relagOes entre as diferentes partes do territ6rio, n6o apenas
materiais, mas tamb6m imateriais (fluxos de informagSo, de dados, etc.);

v) utilizagSo pelas populagOes dos espagos 'lrurais" e "naturais" (n6o edificados: bosques,
agrossistemas, cursos de 6gua) como se fossem estruturas "urbanas"'

Neste sentido, Sol6-Morales17l considera o conceito de metr6pole como o mais id6neo para
designar de forma genErica as grandes concentrag6es urbanas, afirmando que:

"(...lFen6menos de destenitorializagdo combinados com potentes sistemas

de

fluxos

formam uma estrutura espacial in6dita ...A metropole estende-se em gal1xias dffusas...Ndo

hd centro sen6o muttiplicidade de centros. Ndo hd zonamento de fung1es mas antes uma
elevada especializagdo funcional combinada com uma permanente mistura de actividades.
Os espago s de conexdo, vias, transporte, pontos de troca e intercdmbio telemittico sdo, em

certo sentido, os verdadeiros suportes da identidade metropolitana(.-.)"

-

Seguindo ainda lndovinal72, cuja acepgSo de paisagem metropolitana 6 em tudo id6ntica d
do autor castelhano, aquela caracteriza-se por englobar diversas actividades produtivas

difusas, centralidades

e polaridades de servigos especializados,

aglomerados urbanos

tradicionais e novos espagos residenciais, quer concentrados quer difusos, dispersos numa
matriz nfio edificada e conectados por uma densa rede vi5ria por onde circulam pessoas,
informagdo e mercadorias.

r7r

SOLA-MORALES,

17'rNDovrNA,

1.,

territ6rios, Editorial Gustavo Gili, Barcelona ,2002, p.71.

F., ob. cit.,2oo4, p.38.
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Nesta nova realidade, que KoolhaslT3 faz corresponder ao conjunto de sistema edificado,
infra-estruturas

e

sistema de espagos abertos, ganha expressdo

e importdncia como

elemento que articula a forma metropolitana, e como espago estruturante do crescimento

urbano, aquito que Font et

al.17a

espagos livres, de diferente natureza, vazios de edificagSo,
urbanizador

e

infra-estruturante,

o conjunto de
que resistiu ao processo

designam vazio metropolitano, ou seja,

e que constitui, de acordo com os mesmos autores, o

mdximo patrim6nio de qualidade ambientalda densa regiSo metropolitana.

A interpretagSo e (trans) formagSo da sua paisagem exige, num contexto de acentuada
dispersSo, uma forte integragSo entre fung6es soltas pelo tenit6rio e entre os diferentes
espagos que o organizam, em que os espagos vazios, livres, exteriores, a c6u-aberto, n5o

edificados, desocupados ou como lhes queiramos chamar, aparentemente carentes de
sentido, de significado s6o os verdadeiros protagonistaslT5.
Nesta perspectiva, e num momento em que devido d intensa presenga e acA6o humana 6
cada vez mais controverso falar de paisagem rural e de paisagem urbana, o conceito de

paisagem metropolitana pretende indicar

a tend6ncia d

integragSo conjunta de ambas,

relacionada com as actividades econ6micas e sociais, a cultura e a ecologia, constituindo-se

como uma modalidade mais ampla de construir inter-relag6es e interdependBncias e, neste
sentido, um modo diferente de produgEo de cidade (e de paisagem).
1.4. Paisagem global

O conceito de paisagem global na perspectiva da interpretagSo e intervengSo na paisagem
contempordnea.

A m6xima complexidade territorial e paisagistica, e o mais alto nivel de integragSo e interrelagSo entre os v6rios sistemas, espagos, estruturas e fung6es, s5o considerados, no
entanto, de modo ainda mais integrador no conceito de paisagem global.

O conceito de paisagem global considera o entendimento e visSo globalizante da paisagem
quer em termos espaciais "(...)tanto o espago rltral, como o urbano e suburbano, as infraestruturas e os equipamentos fazem parte de um todo e dele sdo rndrssoci6veis(...)"176, quer

"3

KOOLHAS, R., nVhat Ever Happened to Urbanism" em Hybrid Morphologies, Daidalos, no73, 1999.

'70 FONT, A.,
p.27.
lTsNeste

et

at., La construcci6 del Territori Metropolit6. Morfogenesi de

la Regi6 Urbana de Barcelona, Barcelona, 1999,

sentido, Rem Koolhas considera que os espagos intersticiais, os espagos n5o edificados, os vazios, constituem as
principais linhas de intervengSo no planeamento contemporineo j6 que s5o mais f6ceis de controlar que o espago edilicado de
car6cter permanente e rlgido, identificando-os como o potencial primordial das metr6poles europeias. (KOOLHAS, R., ef a/.,
S,M, L, XL, 110 Publishers, Roterd6o, 1995).
'76 TELLES, G.R., "Paisagem global" em ABREU, M.C. (coord.), Paisagem, ed. DirecgSo Geral do Ordenamento do Territ6rio e
Desenvolvimento Urbano, Lisboa, 1994, p.40.
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em termos temporais "(...)procurando ligar o passado
d um

a paisagem viilvel e propi cia ao desenvolvime

- tradigdo - d construgdo, no futuro,

nto(...)"177

.

A realidade paisagistica contempor6nea alimenta-se de relag6es, mais ou menos estreitas,
entre espagos ocupadob por formas densas e edificadas, espagos predominantemente n6o

urbanos embora infra-estruturados
considerar-se

e

espagos de transig6o entre uns

o seu funcionamento num sistema

global obrigando

a

e outros,

exigindo

manterem-se tais

espagos em conjunto na an5lise actual da paisagem e na sua construgao.

Assim, e face

a uma

paisagem cada vez mais plural resultado da inter-penetragdo e

sobreposigdo de realidades (in)distintas e (in)dependentes onde para al6m da cidade e do
campo surgem novas e variadas configurag6es morfo!6gicas (que n5o correspondem nem a
um nem a outro), o professor Ribeiro Telles tem defendido a ideia de paisagem globa! na
perspectiva da interpretagSo e intervengSo na paisagem.

Com efeito, o conceito de paisagem global constitui simultaneamente uma constatagSo

-

demonstrada pela sua capacidade efectiva de compreensSo e sistematizagilo do "modelo"
contempordneo de ocupagSo

e

utilizagSo do territ6rio pelas comunidades humanas

suas relagOes com as matrizes biofisicas e os mosaicos culturais,

e as

- e uma estrat6gia de

-, a nova ideia representa, de facto, uma proposta alternativa de intervengdo na
paisagem. Por um lado, torna o processo de planeamento num processo conjunto de
concepgdo que considera o espago tota! da paisagem e promove a permanOncia das

actuagSo

estruturas fundamentais (ecol6gicas, culturais

e de mobilidade), a sua funcionalidade

e

sustentabilidade atribuindo aos vazios, aos intersticios uma maior import6ncia na articulag6o
das diferentes estruturas e elementos e uma maior flexibilidade no que diz respeito aos seus
usos potenciais e, por outro !ado, amplia a definigSo anterior (paisagem metropolitana) com o

modo de construir

a paisagem atrav6s, ndo da hibridagSo de caracteristicas rurais e

urbanas, mas antes da conviv6ncia e ligagdo de espagos de caracteristicas distintas mas de
identidade pr6pria (individual e do conjunto) por forma a (re)aproximar os modos de vida

qr" "(...)o espago rural e o espago urbano devem-se
intertigar de tal maneira que, sem que percam as suas caracteristicas proprias e
rural e urbano, considerando TelleslTt

funcionamento aut1nomo, ndo deixem de servir os inferesses cornuns da sociedade, quer

digam respeito ao mundo rural, quer d vida urbana(...\', acrescentando que para isso ha
que estabelecer o continuum naturale e o continuum culturale no espago urbano e rural,
como elo entre as respectivas paisagens permitindo, deste modo, a aproximagSo dos modos
de vida e das pessoas, e a afirmagdo das duas ancestrais culturas.

"'TELLES, G.R., Um Novo Conceito de Paisagem Global: TradigSo, Confrontos e Futuro, Jubilagdo do Prof. Gongalo Ribeiro
Telles, Universidade de Evora, 1992, p.1.
''8 TELLES G.R., "Paisagem Global. Um Conceito para o Futuro" em lniciativa, no especial, Lisboa, Abill 1994.
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Distintos autores t6m avangado com um conjunto de perspectivas extremamente inovadoras
sobre o entendimento e a considerag6o da nogSo de paisagem global ou total, contribuindo

para o seu desenvolvimento e aceitagSo como processo integrado para uma revisSo do
modo de produgSo de espago e de paisagem, baseado em novas abordagens conceptuais

que introduzem um maior grau de complexidade e tendem a n6o considerar a separagSo
entre paisagem rurale paisagem urbana.
De acordo com Tellesl's, o conceito de paisagem global "(...)tem raizes nas ideias e regras

com que se organizaram as paisagens hist6ricas e os respectivos sistemas de utilizagdo dos

recursos naturais(...)", pensamento anteriormente veiculado por Mumfordlso ao concluir que
a afirmagSo de Jefferson (1931) de que o urbano e o rural, a cidade e o campo, n5o s6o dois

elementos diferenciados mas uma 0nica coisa, cumpre-se je no periodo neolitico
testemunhado pela relagSo entre a forma ancestral de cidade e o territ6rio imediatamente
envolvente.

No entanto, o entendimento e a concepg6o da cidade e do campo como uma unidade, da

paisagem como um todo interligado

e

inter-actuante, ganha express6o

e

relevdncia na

Antiguidade Cl5ssica atrav6s do Direito Romano de organizagSo e gestdo do espago que o

definia em quatro categorias principais interdependentes: urbe, ager, sa/fus
correspondentes

e

silva,

a um gradiente de intensidade decrescente de manipulagSo humana. A

urbe correspondia ao espago da cidade, ao estruturalmente edificado com o qual o ager, o
tecido agricola onde se praticava a agricultura continuamente, mantinha uma relagdo estreita

constituindo uma unidade (o ager abastecia

a urbe de alimentos e o

desenvolvimento

(equilibrado) desta fazia-se d custa daquele). Esta estrutura organizacional do territ6riolsl,
expressa na figura 2.6., completava-se com o sa/tus onde se praticava temporariamente a
agricultura

e

pecu6ria extensivas,

e com a silva que designando os espagos em que a

manipulagdo 6 minima correspondia d mata, 6rea n6o cultivada, em que o uso pelo homem
se faz apenas atrav6s de actividades de recolecASo (frutas, caga, lenha, etc.).

Na paisagem assim organizada e traduzida num mosaico de espagos de estrutura, fungEo e
expressSo diferenciados, n6o era possivel entender, no entanto, um espago sem os outros
que o complementavam.

l7e

TELLES, G.R., "Um Novo Conceito de Paisagem Global: Tradig6o, Confrontos e Futuro" em Jubilag6o, Universidade de

Evora, Evora, 1992, p.1.
t8o
MUMFoRD, L., ob. cit.

'8'

TELLES, G.R., Entrevista dada a Jos6 AdriSo e Pedro Pacheco, em Documentos de Arquitectura, no 03, Lisboa, 2000,

pp.30-63.

Acerca do signilicado das componentes da trilogia agr6ria tradicional da paisagem europeia

e

mediterr6nica consultar

CARVALHO, A.C., VariagSo de Diversidade Ecol6gica numa Paisagem Rural em TransformagSo. O caso do Vale da Ribeira de
Seda-Raia, Dissertagio apresentada d Universidade de Evora para a obtengdo do grau de Doutor, Evora, '1994, pp.3443.
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Fig. 2.6. A cidade e o campo como uma unidade.
Fonte: TELLES, G.R., 2000, p. 51

Desta estrutura organizacional resultou um processo de construgeo de paisagem,
harmonioso e equilibrado, responsevel pela criageo e perman6ncia, temporal e espacial, da
paisagem hist6rica e tradicional da regiSo mediterranea, baseada no acerto entre a trilogia
agrSria milenar

-

ager, silva e sa/fus, e respectivos usos agro-silvo-pastoris

- e os espagos

urbanos.

No entanto, d fase de harmonia e ajustamento (caracteristica das Civilizag6es Cl6ssicas) a

que corespondeu um aproveitamento dos recursos naturais, em certos casos extensivos,
sem exceder a capacidade de regeneragEo dos mesmos, sucedeu a fase de controlo, a
partir do Renascimento, com uma significativa capacidade de alteragdo do meio por parte do

e posteriormente com a Revolug6o lndustria! a fase de degradagSo e sujeigdo
conduz, atrav6s de um modo de vida desajustado das reais possibilidades naturais, d
regressSo e retracgso do espago rural, e ao acelerado e desmesurado crescimento do
Homem,

espago urbano e consequente destruigfio da ancestral unidade cidade

-

campo.

Neste contexto, Tellesl82 considera que "(...)As relagles de conflito e dominio entre a cidade

e o campo criadas pela revolugdo industrial e tecnol6gica deverdo desaparecer (...)A cidade

eo

campo sem se diminuir ou transformar num imenso parque
simplesmente decorativo deverdo vir a constituir um todo onde o homem do futuro
encontrard a sua mais ampla maneira de habitar(...)", propondo para isso o planeamento

sem se destruir

global da paisagem, incluindo a urbe, e consequentemente o fim da oposigEo cidade/campo,

urbano/rural atrav6s da sua inter-ligagSo e inter-penetragSo configurando, deste modo, um

'8' TELLES, G.R., "Da lndustrializag6o e da PoluigSo em Lisboa'(1973) em CAETANO, J.O., A utopia e os P6s na Tena.
Gongalo Ribeiro Telles, ed. lPM, Lisboa, 2003, p.286.
E, ainda, a citada entrevista do prof. Ribeiro Telles a Documentos de Arquitectura, no03, Lisboa, 2000,

p.50.
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.

todo espacial e social, acrescentando, ainda, que "(.. .)A criagSo da paisagem global exige

uma politica urbanistica onde

o

espago natural

e o espago edificado tenham valor

iddntico(...)".

Este conjunto de considerag6es do professor Ribeiro Telles permite-nos concluir que no
conceito de paisagem global, que integra as diferentes formas e fungOes das paisagens
urbana e rural, desaparece a dicotomia entre ambas e a imposigSo do crescimento urbano
sobre o espago rural e natural, tornando-se uma obrigagEo o ordenamento destes espagos
considerando a sua relag6o com a cidade, cuja expansSo tem que estar sujeita d aptidSo
ecol6gica e A capacidade ambiental.

Desta perspectiva, resulta a inter-penetragSo orgdnica entre os espagos edificado e n6o
edificado, quer seja rural ou urbano, complementando-se mutuamente, de modo din6mico
atrav6s da continuidade de fluxos de mat6ria e energia existentes neles e entre eles183.

A preocupagSo por eliminar as rupturas entre a cidade e o campo, sentidas na paisagem sob
a forma de fortes seccionamentos aos niveis espacial, ecol6gico, culturale social, de modo a

restabelecer a sua conexdo e inter-ligagSo e uma nova qualidade ambiental e de vida, tanto
num como noutro, tem merecido a ateng6o de outros autores, nacionais e estrangeiros, entre
os quais destacamos Caldeira Cabral, Kevin Lynch, Hans Scharoun e Rem Koolhas.

e conceber a transformagSo da paisagem, o Professor
Caldeira Cabral apresentou no Congresso da FederagSo lnternacional dos Arquitectos
Pioneiro na forma de entender

Paisagistas, em 1962, uma comunicagSo intitulada <O Projecto da Paisagem Multifacetada>,

onde defende que'(...)A nossa tarefa serd conseguir que a paisagem seja de novo um todo

-

a cidade, o campo e a indhstria - um todo em beleza, na colaboragdo das suas fungdes
proprias, e na compreensdo das pessoas(...)" sendo que para isso "(. ..)td da maior
importdncia para o crescimento da cidade gue os bons so/os (agricolas) sejam preseruados

como espagos abertos, num sistema continuo que chegue at6 ao centro da cidade(...)" e

"(...)a procura de um equillbrio novo que favorega a actividade humana, preseruando a
actividade da Natureza na paisagem, quer urbana quer rural(...)".

Este pensamento, que acabou por n6o ser considerado pelas politicas urbanas e de
ordenamento do territ6rio desenvolvidas no nosso pais ao longo da segunda metade do
s6culo XX at6 aos nossos dias, continua, quatro d6cadas e meia depois, a mostrar-se
extremamente actual, oportuno e v6lido como solugSolsa para a problem6tica paisagistica
contemporinea.

rE3

MAGALHAES, M.R., ob. cit., p.320.

184

Na referida comunicagSo CALDEIM CABML F. (em Fundamentos da Arquitectura Paisagista, lCN, Lisboa, 1993, p.197)
afirma: "(...) A paisagem histiica nAo era especializada. Uma das grandes dificuldades dos fdcnicos modemos 6 que nao
compreendem gue as so/ugdes orgdnicas tradicionais representavam...o equilibio entre finalidades diferentes, e por vezes
contradit6rias...Temos de aprender novamente que, mesmo ro rosso mundo t6o especializado a solugflo multifacetada 6, para
a paisagem, a (tnica satisfatdia, aceitdvel e duradoura (...)". OpiniSo que corroboramos plenamente.
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Tamb6m Kevin Lynch185, adoptando uma visSo global do mundo baseada na constatagSo de
que a cidade e o campo ligados entre si social, econ6mica e politicamente, sempre
constituiram uma unidade, 6 perempt6rio na defesa desta abordagem ao reivindicar que s6

"(...lQuando conseguirmos admitir que a cidade 6 tdo natural como a quinta e tdo
suscepfivel de conseruagdo e de melhoria, poderemos trabalhar sem as falsas dicotomias
entre a cidade e o campo, entre o artfficial o natural, entre o homem versus outros seres
vivos(...)".

Esta linha de pensamento havia sido desenvolvida anteriormente pelo arquitecto alemSo
Hans Scharoun (1893-1972)186 que, na an6lise que faz aos sistemas urbanos (artificiais),
entende o seu funcionamento de modo similar ao dos sistemas naturais, considerando-os

e interaca6o, influenciando-se mutuamente, e
neste sentido, fazendo corresponder a ideia de paisagem global ao termo <<urban'landscape-space), conceito que propOe como condigSo b6sica para a interpretag6o e

sistemas abertos em permanente mutagSo

intervengSo na regiSo urbana, na cidade, considerada esta como uma entidade dinAmica

constituida por espagos (edificados

e

abertos) com identidades diferenciadas mas em

constante articulagdo e !iga96o.
Baseando-se nas ideias de Scharoun e na constatagSo de que o binomio paisagem urbana

-

paisagem rural constituem n6o entidades separadas, mas uma 0nica entidade (tal como
pode ser entendido nas linguas inglesa

-

townscape

e landscape

- e alemd -

stadfschafi e

que compartem parte da palavra), Rem KoolhaslET introduz o conceito de
(scape) para traduzir, exactamente, a conjugagSo e integragSo daquelas realidades na
formag6o de um continuo espacial, inter-ligado e dinimico, onde deixa de fazer sentido a
tandschaft

-

distingdo entre aquelas paisagens.

Nesta perspectiva, e como acertadamente deduz Alfaiatelss "1...;neo se pode deixar de
identificar uma certa coinciddncia entre o conceito de <scape)) e o conceito de Paisagem
Gtobal(...\" pois ambos consideram, por um lado a inter-ligagSo e interacado de espagos

com qualidades diferentes (urbanos, suburbanos, rurais, naturais),

e

por outro lado,

identificam o sistema de novos espagos de contacto e de ligagSo (funcional e paisagistica)

como

o

principal protagonista

na

(re)organizagSo

e

(re)estruturagSo

da

cidade

contempor6nea.

Perante

a

(des)ordem paisagistica actual (como condigSo generalizada de

contemporaneidade derivada do novo processo de urbanizagSo respons6vel pela dispersdo
pelo territ6rio das actividades e dos ftuxos, assim como da tiinsformagdo "interna' dos
185

LYNCH, K., A Boa Forma da Cidade ( Good City Form, 1981), Edi@es 70, Lisboa, 1999,pp.244245'
A""rca do pensamento do autor alemSo consultar ANGELIL, M., e KLINGMANN, A., Hibrid Morphologies, Daidalos, 1999,
pp.21-22; ALFAIATE, T., Express6o dos Valores do Sitio na Paisagem, DissertagSo de Doutoramento, ISA-UTL, Lisboa, 2000,
pp.98-99.
186

'8' KooLHAS, R., ob. cit., 1995 e
tt8

1999.

ALFATATE, T., ob.cit., p.98.
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aglomerados urbanos), aquilo que parece comum e significativo, entre as v6rias perspectivas

e autores, 6, de facto, a

corroboragSo da ideia de que h6, hoje, uma necessidade de

entender e intervir na paisagem na sua totalidade e, fundamentalmente, na din0mica das

suas relag6es territoriais estabelecidas entre os sistemas e os espagos de caracterlsticas
(morfologicas e funcionais) e de qualidades diferentes, que a comp6em.

3. C]DADE
Formulagdo de uma abordagem holistica ao desenvolvimento e evolug6o do conceito de
cidade

Ao questionar-se "(...)Que 6, na reatidade uma cidade? (...)" Melalse responde: "(...)O
minimo gue se pode dizer 6 que se trata de um fema assaz singular e dificil de definir ou

mesmo

de

explicar{...)", opinido compartida

por

Dominguesleo

ao

considerar que

actualmente "(...)ndo abundam consensos sobre o que seja a cidade, a sua forma e os seus

limites(...)", apesar da contribuigSo de soci6logos, gefurafos, historiadores, urbanistas,
economistas, com

as perspectivas oriundas das suas respectivas disciplinas para as

definig6es de cidade. Considerando-as, integrando-as e, portanto, sem pretender de algum
modo substitui-las, a formulagSo de uma abordagem holistica de cidade pode servir para
fazer destacar as inter-relag6es existentes entre essas definig6es e, neste sentido, contribuir
para a sua aceitag6o como uma entidade plural e multifacetada, detentora, tal como a nog6o

de paisagem, de uma dimensdo poli6drica (cultural, s6cio-econ6mica, ecologica e sensorial).

Nessa medida, o conceito de cidade que se defende, ao inv6s de a encarar de muitos

pontos de vista que reivindicam com frequ6ncia, polemicamente, a prioridade da sua
perspectiva, atravessa e integra as diversas perspectivas disciplinares e as distintas
dimens6es da questSo paisagistica.

E importante sublinhar, entdo, que uma abordagem contemporAnea da cidade n6o poder6
deixar de assumir a paisagemlel

-

na sua singularidade, que especifica a cidade ou na sua

pluralidade, que multiplica a diversidade urbana

- como parte integrante do proprio conceito

de cidade.

Neste contexto, partindo do conceito de paisagem como elemento agregador e de sintese,
superador do antagonismo cidade

- campo, prop6e-se, atrav6s de uma visSo transversal e

l8eMELA,

A., A Sociologia das Cidades (1996), ed. Estampa, Lisboa, 1999, p.14.
'mDOUINGUES, A., (coord.), Cidade e Democracia, Argumentum Edig6es, Lisboa,2006 (verso contra-capa).
rerDe
acordo com a Enciclop6dia Luso-Brasileira de Cultura (vol. 5, p.432) "(...|a verdadeira definigilo de Adade parece dever
nascer da conjugagilo da sua impoftAncia no espago e no tempo cam a percentagem dominanle dos seus habilanfeg
possudores de g6neros de vida n6o rurais. Todavia, o facto de juntarmos d definigdo um critdrio socioprofissional nada afecta a
pincipal caracteristica da cidade - a sua paisagem (...)". Nesta perspectiva, considerando a cidade um caso particular da
paisagem (global),as quatro dimens6es essenciais interligadas no conceito de paisagem integram igualmente o conceito de
cidade, adoptado nesta dissertagSo.

78

integrada, a ideia de cidade como entidade globa! simultaneamente hist6rica, sociol6gica,

arquitect6nica, paisagistica, construida com

a

"sabedoria"

de uma cultura

territorial,

simultaneamente urbana e rural, cujos tragos se encontram misturados indissoluvelmente,
ainda que em diferentes dosagens, na nova organizagdo espacial.

Apesar de se considerar que
corresponde

a

nog6o de cidade por ser complexa

e rica de facetas,

a uma familia de conceitos ainda n6o estabilizados cujo desenvolvimento

6

permanentemente actualizado com a contribuigSo de diferentes abordagens te6ricas, muitas
vezes apresentando vers6es contradit6riasle2, 6, neste momento, possivel e indispens6vel a
sua compreens6o como um sistema complexo, dindmico e global (em que se estabelece um

equilibrio fr6gil entre actividades sociais

e

recursos naturais

e

culturais), pois sem se

apreender totalmente o seu corpo e o modo como interage com o territorio e a paisagem
envolvente ndo se pode compreend€-la, e sem essa compreensdo n6o se pode reflectir
sobre a adaptagSo de novas estrat6gias de intervengdo urbana e territorial, e, neste sentido,
organizar o modo como nela se h5-de actuar.

Nesta perspectiva, pretende-se superar a inicial rigidez conceptual e operativa da no96o de
cidade baseada na oposig6o urbano / rural, centro / periferia, interior / exterior, recorrendo a
uma ideia emergente (de cidade) que n6o poder6 deixar de assumir a sua actual dimensdo
paisagistica onde prevalece a ideia de continuo urbano - rural, identificada quer atrav6s das

palavras de Telteslnt: "(...)a cidade penetra em todas as estruturas fisicas, soctats e
econ6micas do mundo rura\...\", quer das de Melals: "(...luma grande parte do mundo
contempordneo tem efectivamenfe as conotagdes especrais do mundo urbanizado(...)".

Num tal quadro, a cidade 6, cada vez mais, um sistema espacial de grande complexidade
que apresenta no seu "seio" e nas relag6es dinimicas que estabelece com o vasto territ6rio
circundante, o conjunto das dimensdes e componentes, e a quase totalidade dos fen6menos

caracteristicos de sistemas de dimens6es mais amplas (atendendo

dr

hierarquia de escalas

de andrlise) como as paisagens e as regi6es.

No sentido de chegar d compreensSo global da cidade e das suas inter-relagOes com o
hinterland, o conceito de cidade que se adoptou 6, como o conceito de paisagem (como
ali5s j6 se referiu), um conceito holistico e integrador das dimens6es cultural, socioecon6mica, ecol6gica e sensorial.

t9'Coro

analisaremos adiante, os conceitos de cidade difusa, urbanizag6o rural dispersa, etc., embora aceites como um facto
ineg6vel, pelo menos ao nlvel do seu reconhecimento e da interpretagEo da sua din6mica, o mesmo n6o acontece ao nivel da
definiqao de poltticas urbanas coerentes com a forma e din6mica daqueles "modelos" permanecendo, ainda, um grande vazio.
Ie3TELLES,
G.R., "Da formagSo do solo d socializagSo da paisagem" em AA.W., Uns Comem os Figos..., ed. Seara Nova,
Lisboa, p.75.
leaMELA,
A., ob. cit., p.'lb.
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3.1. An6lise dos aspectos mais relevantes da actualdiscussdo em torno da nog6o de cidade

No entanto, mais do que dar uma definigio de cidade pretende-se contribuir, sim, para o
aprofundar do(s) seu(s) significado(s) procurando analisar alguns dos aspectos mais
relevantes da actual discussdo em torno deste conceito. Para conseguir dar uma visSo
dessa diversidade de perspectivas e interpretag6es, e de modo a podermos, tamb6m, dar
conta da evolugSo e do desenvolvimento que a ideia de cidade tem tido, e que se mant6m
em aberto, como resultado desse debate, recorremos d investigagdo de in0meros autores de

distintas 6reas do saber sobre esta tem6tica, colocando em evid6ncia o sentido da tarefa
cientifica em que a Arquitectura Paisagista estd empenhada.

lmporta, contudo, referir que

a presente

abordagem ao conceito de cidade privilegia

conscientemente a, j6 de si complexa, base fisica dos assentamentos, enquanto suporte
activo ou passivo da actividade humana, seja econ6mica, cultural ou social.

A etimologia do termo cidade parece indicar que a sua origem teve fundamentalmente um
car6cter politico - religioso e territorialles, pois tanto a polis (grega) "(...)assenta em bases
religiosas(...)"

e6

composta "(...)por um territ6rio ndo muito extenso

economia, fundamentalmente agrdria

poder legislativo, jurisdicional

e

-

-

base da sua

que comporta uma cidade(...)' a qual "(...)cabe o

administrativo(...)", como

a civitas (romana) "(...)era

a

associagdo religiosa e politica (...) de uma comunidade populacional congregando as vdrias
c/asses sociais de cidaddos(...)'que ocupava a urbs "(.-.)uma determinada zona habitada

(...)a urbs era o lugar de reunido(...)da civifas(...)".
Neste sentido, poderemos concluir que o conceito de cidade engloba para al6m do sitio
onde se localiza e se ergueu
habita

-

-

componente fisica e espacial

--, a comunidade que nela

componente social e cultural.

Entre ambas estabeleceu-se, desde o inicio, uma relag6o simbiotica que a nog6o de cidade
integra e que se manifestou, por um lado, na influ6ncia do contexto ecol6gico sobre os seres

humanos e a construg6o dos espagos urbanos e, por outro lado, no reconhecimento e na
atribuigSo de um car6cter e atmosfera especificos traduzidos no espirito do lugar, no genrus

loci, por parte da comunidade que neles habita, transformando o sitio em lugarlso
De facto, o processo dindmico da transformagEo do territ6rio em paisagem, concebendo-a
como nosso habitat atrav6s da construgSo de espagos, a diferentes escalas, nomeadamente

le5Enciclopedia

Luso'Brasileira de Cultura, Editorial Verbo, Lisboa, s/d., vol.So, pp.432 e 438.

e

y

2., (El espacio priblico: ciudad cidadania, Electa, Barcelona, 2003, p.35) a cidade 6
concentragSo de populagSo -, civitas
cultura, comunidade, coesSo e polis lugar de poder, da
politica como organizagSo e representageo da sociedade.
re6Norberg-Schulz
considera que "...O objectivo da construgeo(da arquitectura) 6 o de transformar um sltio num tugar..."
Para BORJA, J.,

simultaneamente urbs

MUXI,

-

-
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-

-

da cidade, pressup6e a atribuigSo de sentidos e significados aos sitios que passamos a viver
e valorizar enquanto lugares de qualidades Inicas.

Para Goitiatn' '(...)O facto de uma cidade fer as suas raizes na terra

-

mde, e de nela se

determinada maneira, diferencia-a e diferenci6-la'6 sempre(...)a
cidade(..)enraiza-se como o vegetal(..)a cidade adapta-se d forma da natureza(..)", o

implantar

de

mesmo ser6 dizer que a forma urbana se relaciona intimamente com o seu suporte territorial
pr6-existente constituindo este, sempre, um elemento determinante na criagio arquitect6nica

( urbana ou paisagistica).

A este respeito, Lamasle8 6 afirmativo ao concluir que "(...)n6o se pode falar de

forma

urbana sem lhe associar o suporte geogrdfico, porque a forma urbana 6 indissociitvel do seu
sitio e do territ6rio(...)", discurso baseado nas palavras de Rossilss para quem o conceito de

locus- entendido como a relagSo singular e no entanto universal estabelecida entre o sitio e
as construgOes que o ocupam - se torna o pr6prio contexto urbano, se identifica com a
cidade, determinando-a e dela sendo insepar6vel.

J6 anteriormente, McHarg2@, no imbito da elaboragdo do Plano Paisagistico Global para a
cidade de Washington, havia afirmado que 6 fundamental entender a cidade como uma
forma derivada, em primeiro lugar, do conjunto dos processos naturais (evolugEo geol6gica e
biol6gica), ou seja, a forma recebida

-

a identidade natural

explorada pelo homem, respons6vel pela forma elaborada

-

posteriormente adaptada e

- a identidade cultural - ou seja,

a cidade criada.

A interpretagSo e o entendimento de que a cidade 6, acima de tudo, uma construgEo cultural,
de que a cidade tradicional 6, sobretudo, cultura, perpassam as teorias e as propostas de um

vasto conjunto de autores, compreendidas entre meados do s6culo XIX e a actualidade.

os pensadores que entre as d6cadas de Sessenta dos
s6culos XIX e XX se ocuparam da cidade privilegiando o estudo e a consideragSo do seu
Choay201 denominou "culturalistas"

sentido est6tico e artistico (de John Ruskin e William Morris, ainda no s6c. XlX, Camillo Sitte
e Raymond Unwin, nos inicios do s6c. XX, e Lewis Mumford, Jane Jacobs ou Kevin Lynch
nas d6cadas posteriores), opondo-se d l6gica funcional da cidade industrial, que mereceu a
atengSo dos "progressistas'.

Substituindo a oposigSo d civilizagSo e sociedade industriais pela oposigSo d globalizagdo e

cultura de massas, a actual visSo culturalista da cidade (expressa na obra de diversos
teTGOlTlA,

C.F., Breve hist6ria do urbanismo, Editoriat Presenga, Lisboa, 1982, p.30.
J.R.G.,
ob. cit., p.64.
'e8LAMAS,
leeRossr,
A., ob. cit., p.165.
'ooMcHARG, 1., ob. cit., p.175.

de origem belga, professora
'0ICHOAY, F., L'Urbanisme, Utopies et Realit6s, Editions du Seuil, Paris, 1965. A arquitecta
honorSria da Universit6 Paris Vlll, pioneira no estudo da hist6ria do pensamento urbanistico, para al6m de propor dois perlodos

na hist6ria do urbanismo: o "pr6-urbanismo" (s6c. XIX) e o "urbanismo'(s6c. XX), estabeleceu dois rnodelos nascidos no s€culo
XIX como resposta aos requisitos da civilizagSo e cidade industrial: o'progressista', defensor desta, e o'culturalista" defensor
da cidade hist6rica, pre-industrial. O que caracteizava e diferenciava os 'culturalistas' dos "progressistas" eram os valores
espirituais, as tradigOes, os costumes e identidades.
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autores como Aldo Rossi - e a Tendenza -, Carlos Aymonino, Bernardo Secchi, L6on Krier
neotraditionaltown planning

-

-

e Vicent Scully que, conjuntamente com o autor anterior, s6o

considerados os grandes mentores do new urbanism2o2) herdou daqueles (dos "culturalistas"

de Choay) a reivindicagSo da hist6ria, da tradigEo e da identidade locais, e a defesa,
acErrima, da cidade hist6rica e tradicional.

O entendimento da cidade como construg6o cultural e a sua vis6o global, mereceu a andlise
cuidada, a atengfio particular de Orlando Ribeiro2o3, para quem "(...)uma cidade

6

sempre

uma criagdo, um elemento fundamental da organizagdo do espago (...)uma obra humana
inscrita num pedago de solo, um facto(...)da maior significagdo pelas conexdes que
estabelece(...)"

e tentar explic6-la exige, como diz o autor "(...)inseri-la nesfe

contexto

complexo: posigdo no espago, lugar que ocupa entre as suas congdneres, sitio onde se
implantou (...)".

Nesta perspectiva, poderemos entender que a cidade, pelas suas inter.relag6es formais,
culturais, funcionais e simb6licas, tem todas as qualidades da paisagem onde se integra e
com a qualforma um corpo insepar6vel20a.
As formas das cidades cristalizam e reflectem, simultaneamente, quer as caracteristicas e os
valores do seu sitio e do territ6rio, quer as logicas das sociedades que acolhem.

A

identificagdo da cidade com

a sociedade que a habita constitui a ess6ncia da vis6o

sociol6gica da cidade cujas origens remontam a meados do s6culo XIX quando surgiram as
primeiras teorias de Kad Marx e Friedrich Engels. E a partir da teoria maxista (de que era
necess6rio exercer sobre a cidade uma critica social de modo a revelar a sua verdadeira
identidade) que se desenvolveu, ao longo do s6culo XX,

a vis6o sociol6gica da cidade
(atrav6s de autores como Georg Simmel, Max Weber, Walter Benjamin e a Escola de
Chicago205) fundamentada na identificagSo cidade/capitalismo/injustiga social.
202Tal

coro o urbanismo neo-tradicional o new urbanism defende a aplicag6o do paradigma da cidade tradicional As periferias
urbanas, aos sub[rbios das cidades americanas. Este movimento considera-os respons6veis pela degradag6o ambiental,
abandono dos centros hist6ricos, padr6es de desenvolvimento insustent6veis, segregagSo social, aumento da criminalidade nas
cidades. Peter Katz et al. (The new urbanism. Toward an Architecture of Community, McGraw-Hill, Nova lorque, 1994)
considera os professores da Miamy University, Andres Duany e Elizabeth Plater-Zyberk, e o arquitecto e urbanista califomiano
Peter Calthorpe os seus principais protagonistas.
2o3R|BE|RO,
O., Ensaios de Geografia Humana e Regional, Livraria 56 da Costa Editora, Liaboa, 1970, p.64.
'BC"rlo Cattaneo (cit. ROSSI, A., op. cit., pp.49 e 189) a prop6sito dos problemas da paisagem, tema a que se debrugou nas
primeiras decadas do s6culo XX, propoe atravos de uma andlise conjunta e integrada daqueles, que a concepgeo e construg6o
dos 'factos naturais" deve merecer por parte da populaqSo a mesma atengeo que a construgEo dos 'factos artificiais" alirmando
"(...)um povo deve edificar os seus campos como as suas cldades(...)" e reforga a ideia acrescentando "(...)A cidade formou
com o seu tenitdio um corpo inseparAvel (...)", adivinhando-se neste enunciado a consideragSo da cidade e do campo como
uma unidade, obra do homem, e, como tal, toda ela construida (para o autor o agricultor 6 um construtor). Podemos identificar
muitas semelhangas com a nossa perspectiva tanto na inter - depend6ncia dos v6rios espagos que comp6em a paisagem
como na sua aceitaqSo como construgeo, quer se trate de uma paisagem construlda com materiais vivos, quer de uma
paisagem construida essencialmente a partir de elementos inertes (urbana).
2osutilizando
a teoria ecol6gica, os representantes da Escola de Chicago, dos quais se destacam Robert Park e Emest
Burgess, construiram a ecologia humana, a partir da qual sustentam que a cidade n6o deve ser entendida como um produto
meramente artificial mas, pelo contr6rio e num certo sentido, como um organismo, como algo que se transforma e se
desenvolve. O contributo desta teoria 6 o de ter apreendido a interdepend6ncia entre ordenamento urbano, organizagSo
espacial da cidade e os modos de vida que nela se verificam (DONNE, M.D., Teorias sobre a Cidade, edig6es 70, Lisboa, 1990,
pp.45-47). A perspectiva ecol6gica da Escola de Chicago, que considera a cidade como um ecossistema de grupos humanos,
temporariamente abandonada, tem vindo a ser reintroduzida, nas 0ltimas d6cadas, nos estudos sobre a cidade, sob uma forma
mais complexa (LYNCH, K., A Boa Forma da Cidade, edig6es 70, Lisboa, 1999, p.308).
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Esta visSo ressurgiu nas (ltimas d6cadas impulsionada pelo processo de reestruturagdo
econ6mica derivada da Crise do Petr6leo de 1973

e por um modo de desenvolvimento

denominado "informacional", baseado nas novas tecnologias como

a inform6tica e as

tetecomunicag6es, e teve como principais mentores Manuel Castells e Frangois Ascher.

As suas reflex6es partem da constatagSo de que o crescimento das grandes cidades
contempordneas se faz n6o por dilatag6es mas pela integragdo no seu funcionamento de
espagos afastados, n6o contiguos e n6o metropolitanos, vinculados ao uso do autom6vel, ao

aparecimento dos transportes colectivos de alta velocidade (como o TGV) e ds redes de
informagSo, que configuram uma nova espacialidade: o "espago dos fluxos"206, colocando as
questOes da escala e das infra-estruturas no debate da vis6o sociol6gica.

Deste modo, as l6gicas na concepgSo, construgdo e funcionamento das cidades alteraram-

se ao longo do tempo. Se a forma da cidade "antiga' se ligava estreitamente a um sitio
(defesa, facilidade de comunicagSo e de abastecimento de Sgua e de alimentos,
disponibilidade de materiais de construgSo, protecgso e/ou adaptagSo aos factores
ambientais) e a limites (defensivos, administrativos e de fiscalizagilo) que estabeleciam uma
"fronteira" entre o espago rural, que constituia a fase continua, e o espago urbano, que a

ocupava pontualmente, actualmente esta situagdo inverteu-se e a cidade marcada pelo
desenvolvimento das t6cnicas de transporte e "armazenamento' de bens, informagdo e
pessoas'o'transbordou aqueles limites (cada vez mais imprecisos e inst6veis) diluindo-se a
distingSo entre edificado

e nio-edificado, tendo a(s) sua(s) forma(s), espacialmente

descontinua e n6o homog6nea, evoluido para um conjunto diversificado de configuragOes
urbanas e territoriais inter-relacionadas entre si.

Neste contexto, "(...)

a cidade contempordnea configura-se, cada vez mais, como uma
estrutura composita de "cidade" (ou cidades) reconheciveis pela sua hist6ria, e de
"urbanizagdes" sem hist6ria(...)impondo-se agora a gestdo de ambas, como se de vasos
comunicanfes se frafasse(...)"'08, o que exige, por um lado, a an6lise e a compreensdo da

cidade como realidade global resultante, n5o da mera justaposigSo das partes mas, da
integragdo e relagSo destas enquanto realidades urbanas vivas e fundamentais

-

a cidade

26CASTELLS,

M., La ciudad informacional. Tecnologias de la informaci6n, reestructuraci6n econ6mica y el processo urbano'
regional (1989), Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp.110 e ss.; A Sociedade em Rede. A Era da lnformagSo: Economia,
Sociedade e Cultura, vol. l, (1996), ed. FundagSo Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002. Nesta 0ltima obra refere o autor que
"(...1a Era da lnformagSo estf a introduzir uma nova forma uhana, a cidade informacional (...)" que mais do que uma forma,
acrescenta, 6 um processo caracterizado pelo predominio estrutural do espago de fluxos. Este '(..,)d a organizagdo mateial
das prdticas socrais de tempo compartithado que funcionam por meio de fluxos ...(de capital, de informagdo, de tecnologia, de
interacAdo organizacional, de imagens, sons e simbolos (...)' correspondente, em 0ltima an6lise, a mega - cidades,
t(...)os pontos-chave e os cenfros de poder da nova forma/processo da Era da lnformag1o: o espago de fluxos
consideradas

(...)' (pp.s20, 532, 534-540).

207ASCHER,

F., Les nouveaux principes de l'urbanisme. La fin des villes n'est pas d I'ordre du jour, Editions de I'Aube, Paris,

2001, p.20
208PORTAS,

N., DOMINGUES, A., e CABRAL, J., Politicas Urbanas. Tend6ncias, estrat6gias e oportunidades, ed. Fundaqdo
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2003, p.16.
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do passado (com mais hist6ria) e a cidade do presente (com menos hist6ria), estando aquela

na origem desta

- e, por outro lado, do ponto de vista da estrat6gia de intervengdo estas

dualidades devem ser confrontadas

e articuladas sem privilegiar d partida qualquer dos

referidos tipos de urbanizagEo (ao contr6rio do que sucede habitualmente), quer porque as

quest6es ambientais ou da acessibilidade se relacionam directamente com ambas, quer
porque as oportunidades de (re)qualificagSo se complementam atrav6s dos chamados
efeitos induzidos ou cataliticos2oe.
Assim, a superagdo do dualismo urbanistico que configura a cidade actual requer estrat6gias

e solug6es que conformem as relag6es reticulares de sistemas naturais e de fluxos, em e
entre ambas "cidades", (este constitui o maior desafio que se coloca, hoje,

i

arquitectura e

ecologia da paisagem) com a nova vis6o de rede e de reequilibrio das potencialidades do

conjunto, assumindo

o

tradicionalmente mantinha

espago aberto, nomeadamente

a

import6ncia como estrutura

coesSo fisica

e

e

o

espago colectivo (que

social das sucessivas adig6es)

suporte da morfologia urbana, devido

a maior

d sua capacidade

conectora e vertebradora, mas tamb6m polarizadora e qualificadora, entendendo-se como
fundamental na estruturagSo e organizag6o da cidade, conjuntamente com a rede de infraestruturas e de comunicag6es, e que h5-de facilitar o fluxo e a troca de mat6ria, recursos,
informagSo e conhecimento entre as diferentes partes que comp6em a cidade.

Este 6, ali6s, o entendimento da abordagem ecossist6mica da cidade que ao consider6-la

como um sistema complexo, caracterizado por processos continuos de desenvolvimento e
de transformagSo, adopta como principio b6sico para alcangar a sustentabilidade urbana a
implementagdo de uma rede dual que, baseada nos principios da teoria de (eco)sistemas,
integra a rede de infra-estruturas e a rede hidrol6gica210.

Esta, 6 considerada por Telles211 "(...)das mais importantes a ter em conta no desenho da

a 6gua 6 essencr,al no fenomeno da vida como tamb6m pelas
que a sua utilizagdo pode criar na melhoria da qualidade de vida das

cidade ndo so porque
inhmeras sifuag6es
crdades(...)".

A referida teoria, que apoia a visSo s6cio-ecol6gica da cidade, ao considerar fluxos quer
aspectos fisicos como a energia e a mat6ria (recursos e residuos), quer aspectos sociais
como o desenvolvimento de nichos (para diferentes grupos de pessoas e de actividades),
parasitismo e simbiose (diversidade e tipos de depend6ncia), permite-nos encarar a cidade
como um espago de inter-depend6ncias e de interac96es entre as componentes ecol6gica e
social que associadas representam um papelfundamental na sua formagSo e regulagSo.

2@tdem,p.1B.

'tocrrpo de Peritos em Ambiente Urbano, Resumo do Relat6rio sobre Cidades Europeias Sustent6veis,
D.G.XI, Bruxelas, 1996.
2tITELLES,
G.R.,'Um Novo Desenho Urbano" em Urbanismo, nol, C.M.Lisboa, 1998, pp.6-7.
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ComissSo Europeia,

Menezes2l2 segue esta linha de pensamento e prop6e, tamb6m, um olhar socio-ecol6gico

cidade, entendida igualmente como um conjunto complexo e multifacetado,
integrando as dimens6es: fisica (Arquitectura, Geografia Fisica, Biologia, etc.), social

sobre

a

(Sociologia, Geografia Humana, Antropologia, Hist6ria, Economia, etc.) e mental(Psicologia,
Filosofia, etc.).

Efectivamente, s6 a adopgdo de metodologias e abordagens holisticas e integradas serS
capaz de enquadrar a compreens6o, an5lise e apresentagdo de estrat6gias e desenho de

solug6es que contemplem toda

a

complexidade

e diversidade que caracteriza a

actua!

realidade urbana e paisagistica.

a

Neste sentido, Ferr5o213 prop6e que

compreensSo

ea

gestSo das cidades se faga

considerando, respectivamente, tr6s ingredientes b5sicos: os lugares, as redes e o espirito

cosmopolita,

e tr6s grandes valores: paisagem

global, democracia

e

abertura, inter-

relacionados do seguinte modo:

l,

!l\.i.,1 il

!tt tlt \
I inl*,&',i.'ilrrt,i,

Fi9.3.1. RelagSo entre os ingredientes e os valores urbanos
Fonte: FERRAO, J.,2003, p.222

Os /ugares (bairros hist6ricos, frentes ribeirinhas, pragas, jardins, equipamentos colectivos,
etc.) s5o respons6veis pela morfologia, imagem, paisagem urbana, e permitem-nos captar a
cidade dos elementos, das exist6ncias, constituindo o corpo da cidade.

As redes (ecol6gicas: ecossistemas, corredores verdes, linhas de drenagem natural; sociais

e t6cnicas:

infra-estruturas de saneamento ou transporte) ao conferirem movimento ds

cidades tornando-as palcos dinimicos de circulagSo e interacg6o, suportam a cidade dos
fluxos dando vida it cidade.
Por 0ltimo, a atmosfera cosmopolita sustenta a cidade cognitiva, aquela que pensa, intui e

sente, proporcionando-lhe

o

espirito,

o

g6nio que lhe garante sentido, significado

e,

simultaneamente, a distingue das outras cidades.
2I2MENEZES,

M.,Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, 1994, p.1.
J., "lntervir na Cidade: Complexidade, VisSo e Rumo" em PORTAS, N.; DOMINGUES, A., e CABRAL, J., Politicas
Urbanas, Fundag6o Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2003, pp.219-225.

2I3FERRAO,
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Acerca dos valores urbanos que reforgando-se mutuamente devem orientar o
desenvolvimento das cidades, Jo6o Ferrdo continua a esclarecer-nos de modo
verdadeiramente convincente. A paisagem global lraduz, ao mesmo tempo, a cidade dos

lugares

e das redes configurando-se

como

a

infra-estrutura que suporta

a

cidade

cosmopolita, cognitiva. Na relag6o que estabelece entre ambas, prop6e a paisagem como
bar6metro da sa0de da cidade afirmando que "(...)Uma paisagem degradada, desordenada,
fragmentada, revela uma cidade doente, que ndo soube gerir o seu passado recente e que,
por isso, se confrontard no futuro com dificuldades acrescidas(

..

.)".

A prop6sito da democracia, se ela nasceu e se diversificou nas cidades, os seus valores
pr6ticas

-

democracia representativa, participativa e deliberativa

-

e

encontram na cidade

cognitiva e dos lugares, os cen5rios mais id6neos para o seu desenvolvimento, assumindose, igualmente, como cidade democr6tica (do bairro d escala metropolitana, tanto no que diz

respeito

ds respostas

is

tens6es

e

necessidades que as cidades imp6em, como ds

expectativas e aspiragOes das pessoas que aivivem e trabalham).
Por fim, o 0ltimo grande valor urbano: a abertura aos outros, isto 6, a abertura d diferenga e

ao exterior que encontra na articulagfio entre a cidade cosmopolita e a cidade das redes o
contexto mais propicio ao seu desenvolvimento, ao permitir quer as boas condig6es para o
funcionamento urbano eficiente em termos de acessibilidade, mobilidade e conectividade,

quer as melhores condig6es para compartir informagSo

e conhecimentos, e capacitar

pessoas e organizag6es.
O autor relaciona, de forma sdbia e concisa, os tr6s grandes valores urbanos, de cujo reforgo

reciproco faz depender
paisagem

6o

o melhor desenvolvimento das cidades,

barometro, por excelOncia da sa0de da cidade

ea

concluindo que se a
democracia constitui,

certamente, o melhor revelador da sua vitalidade, ent6o a abertura aos outros, reflecte, sem
d0vida, o potencial de criatividade e de inovagSo, e o nivel de solidariedade e cooperagdo
que cada cidade possui.
Esta proposta que, como j6 se referiu, pretende contribuir quer para a compreensSo e gesteo

da cidade, quer para a definigSo do modo de nela intervir, tem o m6rito de, recusando as
dicotomias que t6m caracterizado o nosso pensamento ao longo do s6culo XX (a cidade e o

campo,oglobal eolocal,ocolectivoeoindividual,oecon6micoeoecol6gico,etc.),e
apoiando-se tanto numa abordagem integrada e sist6mica (quer das diferentes visOes
disciplinares, quer dos m0ltiplos problemas que a cidade apresenta), como na conjugagdo e
articulagSo de conceitos essenciais

-

"cl6ssicos" e emergentes (lugar e espirito do lugar,

rede e fluxos, paisagem global e identidade, democracia e solidariedade, etc.)

*

avangar

com convicgSo e rigor para o debate sobre a necessidade de se adoptar uma visSo global e
inter-sectorial do sistema urbano a longo ptazo.
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Na realidade, face d complexidade da nova condigdo urbana, s6 o estabelecimento de uma

visSo prospectiva apoiada numa cultura de ordenamento
processo de planeamento cada vez mais estrat6gico

e gestdo do

espago

e num

e sist6mico, mais participado e

responsabilizador, mais guiado por valores, feito ao mesmo tempo de grandes e pequenas
iniciativas, permitir5 definir outros rumos para a cidade contemporinea.

Perante os d6fices de infra-estruturas, de equipamentos, de servigos

e de qualidade

do

ambiente urbano, que se acumularam na cidade, condicionando, directa ou indirectamente,

a

coesSo social

desenvolvimento2la,

e
a

espacial,

a

criagdo

de

oportunidades

ea

sustentabilidade do

recomposigSo da cidade baseada na referida proposta constituir6,

sem d0vida, a condigdo necess6ria para o aprofundamento da cidadania2ls garantindo esta a
articulagSo que tem faltado entre a urbs e a civitas.

Desde este ponto de vista a cidade 6, sobretudo, espago p0blico, pois e neste ou atrav6s

a

sintese de lugares (lugar da politica como organizag6o e
representagdo da sociedade216, lugar da cidadania e da coesdo social, lugar das trocas e
das identidades), e de fluxos"' (d. transporte: pessoas, bens e informag6o; geoquimicos:
deste que

se

realiza

mat6ria, ar e 6gua; de natureza variada: imagens, simbolos e sons, entre outros).

Assim, e num momento em que os limites e as diferengas fisicas e sociais entre rural e
urbano se tornam cada vez mais imprecisos, a cidade de lugares e fluxos actual, a cidade do

espago aberto e p0blico "(...)pretende construir fecrdos urbanos com vocagdo igualitdria e
aberta, com elementos referenciais produtores de sentido, com diversidade de centralidades
e com capacidade de articularpegas e fungdes dfferentes(...)""'.

No mesmo sentido, e como defende Sol6-Morales"n, a intervengSo na cidade a partir dos
espagos intersticiais deveria produzir-se desde a contradit6ria cumplicidade de n6o romper

os elementos perceptivos que mant6m a continuidade, no tempo e no espago, atrav6s
(tamb6m) da considerag6o dos fluxos, das energias, dos ritmos que o passar do tempo e a
2laNo

actual contexto de mudangas e transformag6es, os modelos e as dicotomias anteriores perderam sentido, pelo gue nos
referimos ao desenvolvimento integrado e durdvel no sentido de que todas as dimensdes est6o intimamente articuladas nio
fazendo sentido continuar a considerar o tenit6rio por um lado, o social por outro, ou ainda o ambiente, ou o econ6rnico, etc.
Abordagem que nos permite entender a complexidade sist6mica dos problemas e a cidade como uma totalidade.
'r5R""orr"rno" a BORJA, J., e MUXI, 2., (ob. cit., pp.105-106) para definir cidadania como um estatuto que reconhece os
mesmos direitos e deveres para todos os individuos que utilizam o mesmo tenit6rio caracterizado por uma forte continuidade
fisica e relacional e com uma grande diversidade de actividades e fung6es.
2t6O
espago priblico quanto mais aberto esteja a todos mais expressar6 a democratizagSo politica e social.
2lTManuel
Castells (A Sociedade em Rede, vol. l,(1998), FCG, Lisboa, 2002, p.535) considera que os fluxos (de capital, de
informag6o, de tecnologia, de interacAso organizacional, etc.) mais que a representag6o de um elemento da organizagSo social,
s5o a expressSo dos processos que dominam a nossa vida econ6mica, politica e simb6lica.
Por sua vez Sol6-Morales (tenitorios, G.Gili, Barcelona,2002, p.89) amplia esta abordagem ao considerar que o fen6meno da
distribuigSo constitui o verdadeiro centro da cultura contempor6nea formada por redes que acumulam inter-conex6es atrav6s da
justaposigSo e associagSo de uma multiplicidade de fluxos: materiais e imateriais, fisicos e reais ou puramente informacionais
ou simb6licos.
Atendendo A nog6o de cidade que temos vindo a defender, baseada numa vis6o hollstica e integradora, consideramos para
al6m das acepg6es dos referidos autores, e apoiados nos princlpios da ecologia da paisagem que os fluxos de energia,
materiais e esp6cies entre os diferentes elementos espaciais da actual cidade deverSo ser contemplados na an6lise da sua
estrutura, funcionamento e mutabilidade.
''8BoRJA, J., e MUXI,2., ob. cit., p.84.

2resoLA-MoMLES,

r., ob. cit., p.192.
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perda dos limites estabeleceram; entendimento iguatmente partilhado por Telles22o ao
considerar que o desenho da cldade contemporinea "(...)deve comportar todo um sistema

espacial definido

por

circunstdncias geogrdficas, ecologicas

e

culturais inter-

relacionadas(...)", baseado na aplicagSo do principio da continuidadezl, tanto do continuum
naturale como do continuum culturale, no estabelecimento da integragSo cidade

-

campo e

da conexSo urbanismo - ecologia, pois como refere o mesmo autor (na mesma obra e
p6gina) '(...)O homem de hoje tende a deixar de ser rural ou urbano para alcangar uma
vis6o cultural que abrange tanto os valores da ruralidade como os da cidade. E quem diz os

valores diz tamb5m as actividades. O conceito de paisagem global tende a informar todo o
processo de ordenamento do territhrio e o pr6prio urbanismo (...)"
Nesta perspectiva, se a cidade surge como um sistema complexo de relagOes resultado do
modo como os lugares, as redes

- e os fluxos - e o genius /oci (ingredientes b6sicos), a

paisagem global, a democracia e a abertura (grandes valores urbanos) se articulam entre si,

a sua gestSo requer saber em que medida 6 possivel e desej6vel intervir naquele sistema.
Ou seja, a visSo holistica do funcionamento da cidade exige sistemas integrados para a sua

gestSo, incluindo uma estrutura continua de funcionamento

e

gestSo dos ecossistemas

naturais e humanizados (agrossistemas e espagos de recreio e desporto).

A

a nova e complexa condigdo urbana, em evolugdo intensa e sem
delimitagEo clara, que tanto reflecte como condiciona as sociedades e economias
contemporAneas, que n6o 6 democrStica, n6o valoriza suficientemente os outros, nem
produz paisagens globais, implica uma vis6o estrat6gica capaz de olh6-la total e
intervengSo sobre

selectivamente, considerando, sempre, os elementos que lhe conferem forma (uma estrutura

topol6gica onde

se relacionam dialecticamente tecidos urbanos e mosaicos

culturais,

formando um continuo espacial, atrav6s da integragdo e articulagSo harmoniosa de espagos
contrastantes

-

edificados

e n6o-edificados

-

com identidade pr6pria), lhe conferem vida

(redes de fluxos ecologicos, de pessoas, bens, capitais, informagSo, ideias) e distingSo (o
espirito, o g6nio que revela o car6cter e expressSo 0nica da cidade, a sua dimensSo multi

-

sensorial incluindo para al6m do visivelos aspectos sonoros, t6cteis e olfactivos).

220TELLES,

G.R., "A Cidade e a Paisagem Global do s6c. XXl" em TELLES, G.R., Utopia e os P6s na Terra, ed. lPM, Lisboa,
2003, p.332-340.

'2lCoro refere o professor Ribeiro Telles (idem, p.334) o ordenamento da paisagem, que abrange o planeamento e desenho

da cidade, dever6 assentar, entre outros, nos seguintes principios: i) Continuum naturale - "...sisfema contlnuo que permite o
funcionamento e desenvolvimento dos ecoss,.sfemas naturais e dos agrossr.stemas, atravds de estruturas que garantem a
presenga da Natureza e da vida srTyesfre, a diversidade do potencial gendtico (biodiversidade), a circulagdo natural da 6gua e
do ar, a regulagilo das bnsas, a protecAdo do vento e a estabilidade fisica do teritdio...",iil Continuum culturale - sistema
continuo de espagos e elementos que foram construidos com um enorme conhecimento do meio deixando marcas na
paisagem que podem e devem ser recuperadas e reintegradas numa estrutura cultural (MAGALHAES, M.R., ob. cit., 2001,
pp.430433. Acrescentando, o professor Caldeira Cabral (ob. cit., 1982, p.37) "(...)Sr, no entendimenfo destes dols
Continuos...se poder1 encontrar a posigdo conecta em relagSo ao Homem, que queremos seruir..." pois "...a continuidade
cultural e ecoldgica 6 uma condigdo sine qua non de qualquer evolugilo (...).
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Ao questionar-se sobre "(...)O que 6 hoje uma cidade?(...)" Feffdo222 contesta de modo
assaz pragmdtico e esclarecedor "(...)Durante s6cu/os, a sua delimitag1o geogrdfica ndo
colocou problemas: a trilogia um territilrio/uma populagdo/ uma circunscrigdo politicoadministrativa conferia

a

necessdia unidade fisica

a um espago ao mesmo tempo

mortologico, funcional, social e politico, espago esse gue, mesmo quando ndo muralhado,
em tudo contrastava com o mundo rural envolvente. Unidade intema e distingdo constitulam,
pois, tragos essenciais da condigdo urbana. E essa condigdo tinha um rosfo; uma paisagem

pr6pria, cartografdvel nas suas formas e limites.
Hoje vivemos cada vez mais em cidades sem confins, palimpsestos complexos onde cascos
histiricos, subhrbios massificados ou de luxo, intersticios rurais, cidades de mddia dimensdo

ou parques naturais se articulam entre si no quadro de dindmicas urbanas de ertensdo
geogrdfica muito diversificada (...)".

Com efeito, d anterior ordem urbana estruturada pela cidade continua, pela proximidade
fisica, pela contiguidade do tecido edificado, pela oposig6o centro/periferia, pelo equilibrio
urbano/rural, sobrep6s-se uma "nova ordem urbana": alargada, expansiva, descontinua,
fragmentada, estilhagada.

Perante esta nova realidade urbana, manifestamente diferente da cidade tradiciona!, a
recente literatura da especialidade introduziu novas denominag6es com

a

intengSo de

conceptualizar os fen6menos em curso. Neste sentido, a cidade emergente tem merecido os
adjectivos de (para al6m dos j5 referidos) "extensiva", "dispersa", "gen6rica", "mosaico', etc.,
ou ainda qualificada como banal, sem lugares nem limites, de baixa densidade, cidade-outra.

Acerca desta questSo, Sol6-Morales223 assinala que um vasto conjunto de neologismos
megapolis, ecopolis, metapolis, suburbia

greco-latina polis, urbs

e

-

civitas, iniciou

-

formados a partir dos termos cl6ssicos de origem

a

proposta permanente de novos termos que

permitem denominar uma realidade que 6 diferente da que caracleriza a cidade hist6rica.
E, no entanto, partindo desta, n6o s6 porque as cidades com (mais) hist6ria estSo na origem

dos actuais complexos urbanos, mas tamb6m porque representam neles pap6is (culturais,
sociais, econ6micos) insubstituiveis, agora num quadro territorial mais alargado, que nos
propomos analisar e, compreender

e

caracterizar as principais conceptualizagOes que ao

longo do tltimo s6culo

e no inicio deste, t6m procurado "decifra/' as novas totalidades

e

multiformes, constituidas quer por assentamentos com mais ou

territoriais, mutSveis

menos hist6ria, quer por espagos intersticiais mais ou menos extensos e fragmentados,
residuos da matriz rural e natural.

222FERMO,

J., "lntervir na Cidade: Complexidade, VisSo e Rumo" em PORTAS, N.; DOMINGUES, A., e CABML, J., Politicas
Urbanas. Tend6ncias, estrat6gias e oportunidades, FundagSo Calouste Gulbenkian, Lisboa,2003, p.220.
z23SOtA-trlOnRLES,
1,, tenit6rios, Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p.24.
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3.2. Cidade compacta e cidade difusa.
An6lise dos dois modelos de ocupagdo e organizaglo espacial.

A hist6ria da cidade e da sua evolugSo, assim como dos processos politicos, econ6micos e
sociais que estiveram na sua origem, tem sido objecto de estudo e investigagdo por parte de
diversos autores22a. N6s pretendemos, sobretudo, enquadrar e analisar o fen6meno urbano

nas principais transformag6es paisagisticas, territoriais, econ6micas, sociais e culturais, de
modo a identificar os principais problemas da cidade contempor6nea considerando que esta
integra tanto a cidade antiga, densa e centripeta, como os novos e imensos tecidos urbanos,

descontinuos e debilmente hierarquizados.

56 depois estaremos em condigOes para orientar a intervengSo e a acaSo sobre a cidade, e
para estabelecer dial6cticas positivas quer entre as "duas cidades", quer entre os espagos
edificados e os espagos exteriores. De facto, qualquer tentativa de melhor organizar a cidade

actual ter6 que partir do conhecimento das suas realidades, dinimicas, problemas e
contradig6es.

Assume-se, por um lado que

a cidade e o seu hinterland se necessitam mutuamente

formando um todo orginico22s e, por outro lado, a cidade tal como se apresenta actualmente:
dispersa, fragmentada e polic6ntrica, mas fortemente referenciada e por vezes dominada
pela presenga fisica e simbolica da antiga cidade contlnua.

Conv6m esclarecer que isto n6o significa assumir uma ideia dualista desta nova ordem
urbana, segundo a qual a cidade emergente 6 constituida por um centro

- a matriz hist6rica,

o lugar da identidade e da concentragdo de equipamentos, servigos e actividades

-

eo

territorio envolvente, vago e inst6vel, labirintico (zonas residenciais, comerciais, industriais,
aeroportos, campus, restos da matriz rural...), e sem forma e identidade definida. Significa,

antes, negando

a

dicotomia centro

e

periferia, cidade

e

campo, integrS-los num inico

discurso que baseado no reconhecimento do que 6 a complexidade, a(s) forma(s), a(s)
din6mica(s), a extensSo territorial e a coesSo funcional da nova condigSo urbana, permita a
compreensSo do conjunto e a sua posterior qualificagSo. Trata-se de encarar a cidade numa
perspectiva globalizante mas considerando as suas diversas escalas territoriais.

A visSo global e integrada que orienta actualmente o nosso modo de construir a an6lise, a
interpretagSo e a intervengSo nos cen5rios, nos contextos que habitamos ou que nos

"4BENEVOLO, L., La ville dans l'Histoire Europ6enne, Editions du Seuil, Paris,1993 ; As origens da urbanistica modema,
Editorial Presenga, Lisboa, 1987 ; GOlTlA, F.C., Breve Hist6ria do Urbanismo, Editorial Presenga, Lisboa, 1992; HALL, P.,
'Redefining Europe's Cities' em BELLET, C., y LLOP, J.M., (Eds.), Ciudades lnterm6dias. Urbanizaci6n y sostenibilidad,
Edotorial Mil6nio, L6rida, 2001, pp.93-108; LAMAS, J.R.G., Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, FundagSo Calouste
Gulbenkian, Lisboa, 2000;MUMFORD, L.,Tha City in History, Chicago, 1961; PELLETIER, J., e DELFANTE, C., Cidades e
urbanismo no Mundo, lnstituto Piaget, Lisboa, 2000; ROSSI, A., A Arquitectura da Cidade (1977) Ediq6es Cosmos, Lisboa,
1999.

"5BERG, L. Van der, Governing metropolitan regions, Ed. Avebury, Londres, 1993, p.2; ComissSo das Comunidades
Europeias, Livro Verde sobre o Ambiente Urbano, COM (90), Bruxelas, 1990, p.12.
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envolvem, cuja g6nese resultou do pensamento ecologico e da nogSo de que todas as

e entender a cidade como um organismo
complexo. Sendo um organismo, a sua forma (muito do que a cidade 6 resulta dela)
coisas est6o inter-ligadas, permite considerar

encontra-se em permanente transformagSo, embora, dependendo dos @sos, de modo mais
ou menos lento ou acelerado.
Porque "(...)a cidade somente pode ser definida referindo-a ao espago e ao tempo(...)"", se

recuarmos neste vamos reduzindo no espago (6rea) da cidade e, simultaneamente, vamos
determinando as condicionantes, as raz6es que em cada periodo motivaram uma certa

morfologia,

e diminuindo o

zoom vamos reconhecendo os elementos que h6 muito

sedimentados se tornaram estruturantes

-

cujo conjunto bem delimitado

e

relativamente

estabilizado, com identidade bem definida, designamos, hoje, cidade hist6rica.

As estruturas urbanas de fundagfio antiga s6o resultado de uma evolugdo

hist6rica

determinada pela geografia, pelos acontecimentos politicos e pelo contexto cultural, o que,
na Europa, deu lugar a uma cidade compacta, com limites claramente definidos, organizagdo
interna complexa e hierarquizada, propicia ao desenvolvimento da vida em comunidadenT.
De facto, no continente europeu e at6 ao s6culo XlX, o crescimento urbano processou-se de

modo lento e continuo originando cidades compactas, com uma estrutura geral em coroas
sucessivas, mais ou menos concdntricas, desenvolvidas a partir do centro hist6rico.
Na origem deste modelo de ocupagSo e organizagdo territorial parece estar, de acordo com
Mumford228, uma forma ancestral

de cidade surgida no periodo neolitico, resultado da nova

economia agricola e que, embora carecendo da complexidade e da extensfio da cidade,
exibia jd as suas principais caracteristicas: um perimetro'Tortificado" separando-a do campo

o qual mantinha uma relagEo de inter-dependEncia, e envolvendo uma
"estrutura urbana", ainda que rudimentar, formada por casas/ref0gios permanentes e

circundante com

anexos/armaz6ns para guardar os bens, assim como por "cemit6rios" e "lixeiras".

Por sua vez, o professor Ribeiro Telles interpreta o inicio do processo de colonizag6o do
espago que levou ao aparecimento do aglomerado urbano fisicamente limitado, do seguinte
modo22e:

"(...)Com a agricultura sedentdia surge a cidade. E primeiro um refhgio contra os

animais se/vageng contra as pilhageng defesa contra os oufros agricultores e pasfores que
cobigavam melhores terras. A cidade foi poftanto rodeada por paligadas e muros de terra.

Surgiu

a

muralha(...)A religiosidade das populagdes agrdias transformou

resid€ncia

do

respectivamente
226Rossr,

Deus-protector, surgindo

o

templo(...)O templo

ea

a

cidade na

muralha s6o

o coragdo e a fronteira da cidade. O campo agricultado constitui a

sua

A., ob. cit., p.203.

"'BUDISTEANU, l, and SKOVBRO, A., "lmproving Urban Performance: Urban Structure and Ecosystems" em Sustainable and
liveable Cities, Ninth conference on urban and Regional Research, ONU, Leeds, 2002,pp.13-29.

"SMUMFoRD, L., ob. cir.,i961,427.
"eTELLES, G.R.,'Da FormagSo do Solo d Socializag6o da Paisagem" em ob. cit., p.76.
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de subsistir e de se desenvolver. O com6rcio e as trocas permitem
universalidade da sua presenga (...f.
possibilidade

a

Podemos concluir, ent6o, que: a) o nascimento do fen6meno urbano23o deveu-se d revolugSo

agr5ria do neolitico que permitiu

a

existEncia de assentamentos permanentes frente ao

a cidade surge e
de gravidade - o templo

car6cter n6mada dos grupos humanos em periodos anteriores; b)
desenvolve-se com contornos nitidos

-

- a muralha -, com um centro

mantendo uma relagSo simbi6tica com o campo agricultado com o qual constitui um todo

harmonioso e equilibrado.

3-2.1. CaracterizagSo do modelo de cidade compacta do ponto de vista econ6mico, social,

espaciale ambiental.

Esta imagem do territ6rio, onde a cidade (apesar da importdncia que desde o seu
aparecimento teve na evolugdo do Mundo) constitui fisicamente uma ocupagdo pontual e
dominante na paisagem, manteve-se praticamente inalterada durante mais de sete milanos.
Durante este longo periodo de tempo compreendido entre o aparecimento da cidade e a
RevolugSo lndustrial23l, o modelo de ocupagSo e de organizagSo do territ6rio dominante e

exclusivo corresponde ao modelo de cidade compacta'32 que do ponto de vista econ6mico,

social, espacial e ambiental 6 possivel caracterizar, de um modo geral, pelos seguintes
fen6menos:

i) predominio de "economias de escala" no que diz respeito ao uso dos recursos e

do

territ6rio, e mercados (econ6micos) de dimens6o e segmentagSo local e hierarquizado. O

modelo de cidade compacta repousa sobre

a ideia de que as economias de escala

realizadas gragas d concentragfio de infra-estruturas no seio de vastas unidades aumentam
a eficdcia da distribuigSo de 5gua, do aprovisionamento energ6tico, dos transportes, etc.;

ii) a contengSo espacial promove a proximidade fisica, funcional e social que se reflecte no
consumo equilibrado dos recursos, espago e tempo, e num forte sentimento de comunidade.

De facto, a mistura de usos e fung6es, actividades, instituigOes e associag6es permite o
2300

nascimento do fen6meno urbano terS oconido de acordo com TOBEY (G.B., A History of Landscape Architecture. The
relationship of people to environment, American Elsevier Publishing Company, Nova lorque, s.d., pp.15-24) na regiSo designada
<Crescente F6rtib que compreende os vales dos Rios Tigres e Eufrates, Nilo e lndus , entre 4000 e 2000 A.C. (figuras 6 e 7,
p.16)
23lConsiderada

uma das grandes revolug6es da humanidade

a

RevolugSo lndustrial iria ter repercuss6es na forma de

programar a cidade rompendo com o ritmo da cidade tradicional e dando inlcio 6 quebra da sua continuidade.

modelo de cidade compacta e continua possa corresponder uma determinada morfologia urbana porque se
mant6m, no essencial, o sistema de relag6es entre os elementos morfol6gicos da cidade (rua, quarteir6es e lotes, edificios e
fachadas e logradouros, monumentos, fortificag6es/muralhas, jardins e 6rvores, mobili6rio urbano), 6 possivel, no entanto,
identificar v6rias formas urbanas que dependem muito da sua g6nese, da data da sua fundagdo, do sitio onde se construiram,
das fung6es que foram desempenhando, das circunst6ncias mais ou menos planeadas que foram oconendo no seu processo
de transformagdo, do modo de combinaq6o e justaposig6o dos elementos morfol6gicos e as suas particularidades.

'3'E^bor" ao
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contacto pr6ximo, a interacgio e a comunicagSo, ou seja, a ess6ncia da cidade233, reflexo da
sua complexidade;

iii) organizagdo da cidade - baseada no urbanismo dos n6s
fung6es em que as regras s6o

a

-

como mistura de usos e

sedentariedade, constituindo

a

mobilidade um seu

complemento, e a sociabilidade de vizinhanga ocorrendo as relag6es sociais e funcionais
entre o quarteirdo, bairro e o centro 0nico. Neste sentido, uma cidade compacta e densa,
com actividades sobrepostas, 6 uma cidade equitativa, pluralista e integrada, diversificada e

coesa,

e "(...)ainda bela na qual arte, arquitectura e

satisfazer o espirito humano

paisagem possam emocionar e

(...)"'*;

iv) a organizagdo em quarteir6es permite, ainda hoje, a exist6ncia no seu interior de espagos

verdes tanto de car5cter p0blico fiardins), como privado (hortas, pomares), que contribuem
tanto para a valorizagEo da imagem e identidade da cidade, como para o aumento da
qualidade do ambiente urbano. Com efeito, para al6m da continuidade formal,

a

cidade

compacta caracteriza-se pela continuidade simb6lica expressa pela posigEo de destaque de
espagos (edificados e abertos) que pelo seu valor patrimonia! e cultural contribuem para o
car6cter e simbolismo do lugar;

v) complexo espacial

(edificado

e

ndo-edificado) continuo, claramente estruturado e

delimitado, ditado por uma cultura racionalista promotora

do

interesse p0blico, da

comodidade e seguranga, e da est6tica, num todo unissono. Neste, ganha expressEo o eariz
ordenador, formal e sequencial de espagos p0blicos urbanos que constituem um sistema
complexo de espagos diversos cuja estrutura forma, no gera!, "an6is" nos quais se integram
os edificios dispostos d volta de espagos exteriores privados23s;

vi) organizagSo espacial unicentrada caracterizada pelos seus espagos sedimentados ao
longo de s6culos, que lhe conferem harmonia e unidade formal. O desenho urbano a partir
do qual o territ6rio se estrutura e se organiza, baseia-se fundamentalmente no recurso a
tipos identific6veis e reconheciveis como a rua, a praga, a avenida (pese as possiveis

233A

ess6ncia da cidade corresponde A relag6o de interacgso entre as populag6es, actividades e instituig6es. O contacto, o
intercdmbio e a comunicagSo s6o a base da relagSo entre as pessoas, os diferentes colectivos e entidades que se regulam,
mant6m e controlam atrav6s da transferOncia de informagSo m0ltipla entre eles (Rueda, 1996). Pelo gue, na cidade, o obiectivo
6 aumentar estas probabilidades de contacto sem comprometer a qualidade de vida e a capacidade de carga dos ecossistemas
nas diversas escalas tenitoriais.
23aROGERS,
R., Cidades para um pequeno planeta (1997), ed. Gustavo Gili, Barcelona,2001, p.vii.
F.B.,
AvaliagSo da Qualidade do espago P0blico Urbano. Proposta Metodol6gica, FundagSo Calouste Guhenkian,
'35ALVES,
Lisboa, 2003, p.32.
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variag6es no seu aspecto) e na existCncia de coerencia, integragSo e dependGncia reciproca
entre os v6rios elementos morfol6gicos e as v6rias partes que comp6em uma cidade236;

vii) relagSo reciproca entre a cidade e o campo que constituem um todo espaciale social em

que aquela, de extensSo "reduzida", est6 intimamente ligada a este, contribuindo para a
preservagSo dos sistemas agricolas

e

naturais,

e

estabelecendo-se entre ambos um

equilibrio est6ve!, nomeadamente em termos ecol6gicos e ambientais;
viii) o desenvotvimento urbano (a escala e a forma da cidade compacta) 6 ditado por quatro
limites: o limite nutricional estabelecido pelo abastecimento de 5gua e de alimentos; o limite

defensivo determinado pelo perimetro amuralhado;

o limite da mobilidade

pelos lentos meios de transporte; e o limite energ6tico vinculado

dr

condicionado

exist6ncia de correntes de

6gua, da intensidade do vento e da tracgso animal237;

ix) assimilando os conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo dos mil6nios de
modo a aproveitar as melhores condig6es ambientais com o minimo consumo de recursos e

de energia, a construgio das formas urbanas compactas e continuas, baseou-se

no

entendimento especifico da paisagem tirando o mSximo partido das condig6es bioclimSticas

no desenho urbano e da sua confrontagSo com a escala, proporgSo e composigdo dos
espagos edificado e exterior.

Se, por um lado, como tivemos oportunidade de analisar, a agricultura esteve na origem do

fen6meno urbano tendo sido respons6vel pelo aparecimento da cidade e seu
desenvolvimento (em associagSo com o com6rcio), baseado quer numa estrutura urbana
compacta e densa (com continuidade formal e simb6lica, multi-funcional, diversa e
complexa), quer numa relagEo de equilibrio e harmonia com a envolvente rural e natural, por
outro lado, como assinala Aschef38, a revolugSo agricola do s6culo XIX
produgSo de alimentos mas originou
direcgdo ao meio urbano

-

o

-

que incrementou a

movimento migratorio das populag6es rurais em

e o desenvolvimento simult6neo do capitalismo industrial,

provocar um enorme crescimento demogrdfico originando quer

a

irSo

expansSo espacial

'36LAMAS, J.R.G., ob. cit., p.136. A este prop6sito refere o autor (idem, p.1251que o desenho urbano deve ser o desenho
daquilo que une e relaciona os diferentes elementos morfol6gicos e as diferentes partes da cidade. Dd como exemplo a rua que
sendo definida pelos edificios constitui com estes uma unidade em que as v6rias partes s5o indissoci6veis, fazendo-a
corresponder a um espago que tem a fung6o de circulagSo: vi6ria, de bens, pessoas e ideias. Tamb6m no quarteirSo diz o
autor, existe tamb6m uma total interdepend6ncia entre os elementos que o constituem: tragados, lotes, ediflcios, fachadas,
logradouros, etc., sendo sobre este que v5o incidir, ali6s, as maiores transformag6es at6 ao seu quase desaparecimento no
s6c. XX.

'37MUMFoRD, L, The city in History, Chicago, 196't, p.424.
238ASCHER,
F., Les nouveaux principes de l'urbanisme. La fin des villes n'est pas d I'ordre du jour, Editions de I'Aube, Paris,
2001,p.24.
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acelerada dos aglomerados urbanos, quer o agravamento dos seus problemas econ6micos,
sociais e ambientais.
3.2.2. Factores cuja conjugagdo est5 na origem do modelo de cidade difusa.

A cidade da Revolug6o lndustrial corresponde a uma alteragSo profunda nos modos de
pensar, produzir, utilizar e gerir as paisagens, em geral, e as cidades, em particular, que se

traduz no aparecimento de um novo modelo de ocupagdo e organizagdo espacial
caracterizado pela dilatagdo dos territ6rios urbanos e pela sua recomposigEo a grande
escala ganhando importdncia, desde logo, a mobilidade de pessoas, bens e informagSo23s.

A paisagem, as cidades e o urbanismo experimentaram, a partir de ent6o, uma verdadeira
transformagSo face ao modelo e aos conceitos arquitect6nicos e espaciais anteriores, apesar

da capacidade demonstrada pelas cidades para sedimentar as diferentes e sucessivas
camadas da sua hist6ria2ao.

A cidade hist6rica e tradicional, compacta e diversa, monoc6ntrica e de limites mais ou
menos precisos, passou a "conviver" numa relagSo dindmica com uma outra cidade
constituida por um padrSo desigual de compactagio e dispersSo, de continuidade e
fragmentag6o, de pluri e mono-funcionalidade.

O processo de urbanizagdo iniciado com a Revolugdo lndustrial, verificado ao longo do
s6culo XX e que est6 na origem do emergente modelo de ocupagSo e organizagdo do
territ6rio, 6 resultado da conjugagEo dos seguintes factores:

i) o desenvolvimento econ6mico no referido periodo, nos paises desenvolvidos pode ser
organizado, de acordo com Soja2ar, effi tr6s fases: a primeira ocorre durante o s6culo XIX
at6 dr Grande DepressSo americana de 1929 e corresponde ao desenvolvimento do
capitalismo industrial com grande competitividade entre os mercados; a segunda abrange o
periodo compreendido entre o final dos anos 20 e o fim da ll Guerra Mundial; e a terceira

abrange o final dos anos 40 ate ao processo de globalizaglo da economia mundial em
curso.

Se nas primeiras fases os aspectos econ6micos mais marcantes na cidade (massificagdo da

e concentragdo dos meios de produgSo; formas de organizagSo do
trabalho em s6rie e a sua relagSo com o consumo de massas; progressiva
produgSo industrial

23e

tde^, pp.25-26.

240As

transformagoes urbanas operadas com a RevolugSo lndustrial com o objectivo de adaptar as cidades A sociedade
industrial delxaram marcas indel6veis nas cidades pr6-existentes quer atravOs da eliminag6o de partes/bainos dessas cidades,
como por exemplo as destruig6es massivas levadas a cabo em Paris por Haussmann ou as 'renovagOes bulldozef oconidas
noutras cidade europeias entie as d6cadas de Cinquenta e Setenta do s6culo XX, quer nas profundas alterag6es provocadas
na imagem e funcionamento daquelas mesmas cidades.
Oxford,2000, p.123
'otSOJA, E., Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions, ed. Blackwell,
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internacionalizaglo do capital dominado pelas macroeconomias e grande importdncia do
com6rcio externo), a obrigam a adaptar-se ds exigGncias da produgdo, do consumo e das

trocas comerciais sendo para isso necessdrio uma rede de grandes vias de comunicagdo
(rodo e fenoviSria) e redes para o abastecimento de 6gua, de energia (electricidade, g6s,
vapor), de informagdo (tel6grafo, telefone, telegramas), e rede de esgotos, na fase posterior
observa-se uma mudanga generalizada na estrutura econ6mica da sociedade'o', passando
os servigos (com a grande e crescente importSncia dos servigos financeiros e ds empresas)

a ser o principal motor do desenvolvimento - dando origem ao fen6meno das cidades p6s-

industriaisza3-,oprodugdo6segmentadaeflexivel,eacidadecentrifugaactividades(as

novas actividades econ6micas: novas tecnologias
nomeadamente inform6tica, telecomunicag6es

e

de

informagdo

e

biotecnologia, mas tamb6m

ind0strias,

a

ind0stria

turistica) e fluxos, tendo como resultado a constituigSo de mosaicos metropolitanos244,
processo que corresponde a um modelo diferente de produgSo de cidade, de uma nova
cidade.
Esta, devido aos fen6menos de globalizagSo na din6mica mundial e ao desenvolvimento da

nova economia (informacional, globat e em rede)245, onde a rede urbana transita de uma
hierarquia regional

e nacional para uma hierarquia

organizada com uma l6gica mundial,

passa a ser considerada numa l6gica de internacionalizagSo, ou seja, numa perspectiva de
desenvolvimento urbano e territorial dr escala mundial: a cidade global, caracterizada pela

2a2segundo

Ascher (2001, pp.aa-S3) as alterag6es econ6micas em curso neste perlodo traduzem-se na substituigSo de um
sistema econ6mico baseado fundamentalmente na ind0stria (sem implicar, contudo, o seu desaparecimento) por outro baseado
na produg6o, apropriag6o, venda e uso de conhecimentos, informag6o e procedimentos em que a produg6o industrial depende
cada vez mais das l6gicas e dos poderes da economia cognitiva; esta nova economia, mais urbana, transforma as cidades e os
territ6rios em espagos produtivos. E neste sentido o desenvolvimento econ6mico das cidades baseia-se cada vez mais na sua
acessibilidade, na sua conexeo com as grandes redes de transporte terrestre e a6reo.
'43Em conformidade com o que foi referido na nota anterior, a cidade p6s-industrial desenvolve-se no contexto da emergOncia
dos centros urbanos como p6los dinamizadores do espago geogr6fico em substituigSo da regiSo adguirindo uma importancia
marcante como centros de decis6o, poder e inova96o.

'*INDOVINA, F., "The metropolisation of the tenitory. New territorial hierarchies" in FONT, A. (coord.), The Explosion of the
City, Forum Universal de les Cultures, Barcelona, 2004, pp.2047. Como refere o autor com o termo'metropolizagEo" pretendese indicar a tendEncia d integragSo de diversos agregados urbanos e tenit6rios de urbanizagEo dispersa. A localizagSo das

novas actividades econ6micas 6 perif6rica A cidade, em novas 6reas suburbanas (o caso dos parques tecnol6gicos).
2a5CASTELLS,

M., A Sociedade em Rede. A Era da lnformag6o: Economia, Sociedade e Cultura (2000), vol.l, FundagSo
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002. Na p6gina 25 da retenda obra Manuel Castells formula uma distingSo analitica entre as
nog6es de sociedade da informagSo conceito que salienta o papel da informagSo na sociedade
e de sociedade
informacional termo que caracteriza a sociedade contemporanea e que indica "(...)o atributo de uma forma especlfica de
organizagSo social na qual a produgSo de informagSo, o seu processamenro e transmrissSo se tomam nas fonfes pincipais da
produtividade e do poder em vifiude das novas condigOes tecnol6gicas emergentes no actual perlodo da hisbna(..),
acrescentando que a sociedade em rede neo esgota, no entanto, todo o significado de sociedade informacional, pois "(...)as
nossas socredades estruturam-se, cada vez mais, em tomo de uma oposigdo bipolar entre a Rede e o se(...)" ou seja, entre
globalizagSo e identidade (individual ou colectiva). Frangois Ascher aborda esta questSo de modo similar ao considerar que na
actualidade a sociedade est6 estruturada e funciona como um conjunto de redes inter-conectadas que asseguram uma
mobilidade crescente de bens, informagoes e pessoas. Estas deslocam-se, real ou virtualmente, por universos sociais distintos
formando o que o autor designa por hipertexto: "(...)As pessoas encontram-se em campos sociarls dislrntos como as palavns
nos diferentes documentos de um hiper-texto (neste cada palavra pertence simultaneamente a vAios textos). Num interactuam
coln os companheiros de trabalho de acordo com uma <tsintaxisr profissional, noutro com os familiares segundo uma sintaxe
familiar, num terceiro com os colegas de equipa segundo uma <<sintaxis>t despottiva, efc. Esfamos perante os <indivlduospalavrast que constituem por sim /nesmos os pincipais vlnculos enfre estes (textos-campos soclarisr(...)", configurando deste

-

-

modo um hiper espago com n dimensdes e com m0ltiplas pertengas sociais, aquilo que denomina a sociedade hiper-texto.
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dispersSo desde o ponto de vista espacial e pela concentragSo desde o ponto de vista das
relag6es2a6;

ii) alterag6es sociais e culturais que se reflectem na transigSo da sociedade industrial,
urbana para a sociedade informacional, hipertexto2aT. Esta transigdo consiste
fundamentalmente:

a) na passagem do

emprego industrial para

o

emprego nos servigos

o que altera

radicalmente a estrutura social da cidade; a organizagSo da sociedade dividida em classes

sociais bastante homog6neas internamente, o que promove a segregagSo social e o
desenvolvimento de guetos sociais com expressdo espacial, d6 lugar d pulverizagSo e
fragmentagdo das classes que passam a ser distinguidas pelos estilos de vida e padr6es de
consumo, assumindo cadavez mais relevdncia o individuo e a individualidade. Como refere

Aschefas a sociedade comp6e-se, hoje, de individuos que estabelecem vinculos sociais
cada vez mais numerosos, diversificados, especializados, mas tamb6m mais frdgeis, que se
desenvolvem em @rnpos sociais diferenciados (trabalho, familia, organizagOes religiosas e
s6cio-politicas, etc.), constituindo um tecido social e culturalmente heterog6neo. Por sua vez,

os aspectos relacionados com a cultura e o lazer derivado do aumento dos tempos livres e
do poder de compra ganham grande desenvolvimento assumindo uma importdncia social
crescente. Tamb6m a organizag6o da estrutura familiar sofre alterag6es com a diminuigfio do

n0mero m6dio de membros da familia e com o aumento das famllias monoparentais e dos

individuos isolados. Verifica-se, por outro lado,

o

aumento do nfmero de agregados

familiares com baixos rendimentos podendo chegar a constituir grandes bolsas de pobreza
(tornando-se o problema da exclusio social cada vez mais grave), o que em conjunto com
fen6menos de gentrification2ae determina a redistribuigSo dos grupos sociais na cidade;

b) na substituigdo do <Welfare State> (Estado Provid6ncia) em que o Estado tem um papel
importante no desenvolvimento e qualidade de vida das populagOes a quem providencia os
servigos essenciais, pelo <Workfare State> em que o Estado assume cada vez mais o papel

de regulador das actividades econ6micas, deixando as quest6es sociais de ter o car6cter
priorit5rio que detinham anteriormente;

1991.
'4USASSEN, S., The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Nova Jersey,
(2OO2l, pp.497 .
'4TASCHER, F., ob. cit. (2001), pp.39a3; CASTELLS, M., ob. cit.
'o8ldem, pp.4043.
2aeA

gentrification 6 um processo simultaneamente social, fisico e cultural. Socialmente conesponde d substituigEo da
populagSo tradicional por um novo grupo social economicamente mais favorecido que promove a recuperag6o e reabilitagSo
arquitect6nica dos edificios que adquire, sendo que culturalmente a opg6o recai sobre espagos urbanos com car6cter histOrico.
Relacionado com a reestruturageo econ6mica, politica e geogrdlica da vida urbana nas pequenas cidades este fen6rneno
tomou-se, igualmente, a imagem da cidade global.
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c) nas alterag6es demogr5ficas profundas que se reflectem no aumento exponencial de
populagdo urbana (que entre o inicio do s6culo XX e o inicio do s6culo XXI passou de
menos de

1Oo/o

para mais de 50% da populagdo mundia!, estimando-se que actualmente na

Europa 80% da populagdo viverd em zonas urbanas), resultado dos seguintes factores:
aumento da populagdo mundial relacionado com altas taxas de natalidade, com a diminuigdo

das taxas de mortalidade e o aumento da esperanga m6dia de vida; migragSo da populagdo
rural e emigragSo da populagdo de paises menos desenvolvidos para 6reas urbanas e, por
tiltimo, a classificagSo de inUmeros aglomerados rurais em urbanos devido d expansSo das
cidades no territ6rio envolvente.

iii) alterag6es ambientais e ecol6gicas decorrentes das transformag6es econ6micas, sociais,

demogr6ficas e urbanas, e provocadas essencialmente pela mudanga dos usos do solo rural
(florestais e agricolas) e natural ( sistemas naturais: dunas, fal6sias, leitos de cheia, etc.) em
urbano.

O processo de dispers6o urbana provoca a fragmentagdo e isolamento dos espagos ndoedificados e tem como consequOncias, por um lado, a desestruturagSo e simplificagSo dos
ecossistemas e a perda de biodiversidade e, por outro lado, o consumo excessivo de solo e

de energia, a produgdo de residuos, efluentes liquidos e da poluigSo, e niveis elevados de
tr6fego, congestionamento e ruido.

o

Durante

periodo

de desenvolvimento

directamente ligado

a industrializagfio, esta

actividade, os sistemas de transportes implementados, e em geral, a exploragSo e utilizagSo
n6o racional dos recursos, constituem as principais causas da degradag6o da qualidade do
ambiente.

Na cidade, esta era, em geral, m6, devido sobretudo aos elevados niveis de
industrial do ar e da contaminagSo da Sgua (superficial

poluigSo

e aquiferos subterrineos) e dos

solos.

Surge, ainda, um novo problema relacionado com a destruigSo dos valores e atributos da
qualidade est6tica da paisagem provocado pelo aumento da superficie dos conjuntos fabris

e seu alastramento pelos territ6rios circundantes ds cidades. Passa a haver, portanto, um
problema de localizagSo e de presenga da ind0stria na paisagem2so devido sobretudo ii falta
de enquadramento e valorizagSo paisagistica das instalag6es industriais e sua relagSo com
os espagos envolventes, verificando-se apenas a preocupagao com os aspectos funcionais
propriamente ditos.

2S0TELLES,

G.R., "Da FormagSo do Solo 6 SocializagSo da Paisagem"em ob. cit., 1975, p.1'16.
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Nas d6cadas de Cinquenta, Sessenta ou Setenta do s6culo XX, dependendo dos autores,
d6-se a passagem das sociedades para a 6poca p6s-industria! e das culturas para a 6poca
p6s-moderfre251, acentuando-se o processo de diluigdo dos limites e das diferengas fisicas e

sociais entre campo e cidade, com o aumento da dispersSo urbana e da extensfio da cultura
urbana ao conjunto do hinterland das cidades. A maioria destas passam, com o decorrer do
tempo, a confrontar-se com um conjunto de problemas ambientais comuns 05 identificados)

cujas causas, interligadas, abrangem as alterag6es demogr6ficas e do estilo de vida
(dependOncia crescente em relag6o ao transporte particular, aumento do n0mero de
agregados familiares monoparentais, utilizagdo mais intensiva dos recursos per capital.

Verifica-se uma grande e crescente preocupagdo (n5o apenas de alguns sectores t6cnicos

mas da populagSo em geral) com a qualidade do ambiente urbano (ar, ruido, espagos
verdes) e a tomada de consciEncia da sua importdncia na qualidade de vida.

A melhoria do ambiente urbano e do (re)equilibrio da qualidade ambienta! da cidade no
dominio da satide p0blica exlge, por parte dos responsSveis pela gestSo urbanistica, a
requalificag6o do espago urbano promovendo a mistura de usos e fung6es, a recuperagSo e

reabilitagdo de zonas industriais degradadas,

a

revalorizagilo do transporte p0blico de

qualidade, n6o poluente, e a promog6o de espagos colectivos e de percursos pedonais.
Reconhece-se, assim,

a importdncia

fundamental que as quest6es ambientais t6m na

problem5tica da requalificagSo da cidade, no seu desenvolvimento sustentSvel

e na sua

relagEo com as quest6es econ6micas e sociais.

A evolugdo tecnologica e o desenvolvimento dos transportes influenciaram, desde sempre,
os padrOes de crescimento da cidade. No entanto, a partir da 0ltima d6cada do s6culo XX,

as novas tecnologias de informagSo, comunicagSo e mobilidade, em interacgSo com as
estrat6gias econ6micas, os interesses sociais, os valores culturais e as lutas de poder,
vieram alterar os dois valores fundamentais da sociedade humana - o tempo e o espago's'emergindo um novo modelo de organizagdo do territ6rio baseado na relagdo distdncia,
velocidade e tempo. Esta relagSo acaba por definir os 'limites" da cidade contempordnea,
estruturada em redes de diferentes escalas, da local (espago de lugares) d global (espago de
fluxos)253.

25lA

d6cada de Cinquenta do s6culo XX como data da transig6o para o p6s-modernismo 6 considerado por LYOTARD, J.F., O
P6s-Moderno Explicado As Criangas (1986), Publicag6es D.Quixote, Lisboa, 1993. A d6cada de Sessenta do mesmo sdculo 6
considerada por PORTOGHESI, P., Depois da Arquitectura Moderna, Edig6es 70, Lisboa, 1985 e por ROSSI, A., ob. cit. (1966),
2001; Por outro lado, a d6cada de Setenta 6 considerada por ASGHER, F., ob. cit., 2001, por MARCUSE, P., " Not Chaos, but
Walls: the Postmodemism and ...' em WATSON, S. and GIBSON, K., (eds.), Postmodem Cities and Spaces, Blacktvell,
Cambridge, 1994, pp.243-254, e ainda por RELPH, E., ob. cit., 1987.
252CASTELLS,
M., "The education of city planners in the information age' in Berkeley Planning Joumal, 12, 1998, pp.2$31; A
Sociedade em Rede (The Rise of Network Society, 1996 - 2000), vol.1, FundagSo Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2001.
253Na
nossa sociedade actual, em rede, o espago modela o tempo, invertendo assim uma tend6ncia hist6rica; se por um lado, o
espago de fluxos, que n6o nega a existEncia de lugares, dissolve o tempo tomando os acontecimentos simu[aneos
(comunicagSo virtual), por outro lado, o espago de lugares m0ltiplos, espalhados, fragmentados e desconexos (limitados ao
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Nesta nova realidade territorial, cada vez mais complexa, extensa e fragmentada (com
diferenciag6o espacial), os tempos e os lugares da mobilidade tornam-se cada vez mais
importantes2il, taz6o pela qual o transporte (p(blico e privado) que tende a ser cada vez
mais seguro, econ6mico e ecol6gico, 6 uma questSo chave para o desenvolvimento urbano
sustent5vel.

As estrat6gias adoptadas nesta mat6ria passam a obedecer ao principio da sustentabilidade
ambiental baseando-se numa abordagem de precaugSo, na utilizagEo eficiente dos recursos
naturais e na minimizagdo da produgdo de residuos e poluigSo, de modo a reduzir o impacte

ambiental total das actividades urbanas, reforgando simultaneamente as ligag6es entre a
qualidade ambiental e melhorias sociais, econ6micas e da qualidade de vida na cidade2ss.

A constatagSo de que no limiar do s6culo XX as cidades utilizam mais de 70o/o da energia
consumida pela humanidade e que contribuem para a contaminagSo total numa proporgSo
superior a 75o/o, passando a ser consideradas a principal causa da degradagdo ecologica

global, exige a adopgSo de abordagens e ac96es holisticas, integradas e ambientalmente
sustent6veis que tenham em conta os ecossistemas (artificiais e naturais), e reconhegam a
dependEncia reciproca entre as cidades

e um vasto territ6rio envolvente cada vez

mais

amplo e distante, rumo d sustentabilidade local e global.

O desenvotvimento, o funcionamento e a configuragSo da cidade contempordnea, global na

sua influ6ncia, regional na sua extensSo e difusa na sua forma, diversa e complexa
(simultaneamente compacta e alargada, com mobilidade pluridireccional, uso intensivo dos

espagos intersticiais, polaridades especializadas, etc.), apoia-se cada vez mais na
contribuigdo da ecologia - entendendo a cidade como um complexo ecossistema, um
biotopo para uma grande diversidade de seres vivos ( o Homem, animais, aves, plantas ) e
cujo impacto sobre o territ6rio envolvente deve ser rigorosamente gerido - e da tecnologia,

tanto a tecnologia limpa, verde (que permite o uso mais racional das fontes de energia
renov6veis e n6o renov6veis, a reciclagem de residuos solidos e llquidos, a utilizagdo de
fontes alternativas de energia ou a criagSo de microclimas), como a tecnologia nos campos
da inform6tica, telem6tica e telecomunicag6es cuja converg6ncia possibilita outras formas de
utilizagSo do tempo e do espago256 com consequentes beneficios para o ambiente aos nlveis
local e global.

tempo) encerra temporalidades diversas, desde o dominio mais "primitivo" dos ritmos da Natureza at6 d estrita 'tirania' do
tempo cronol6gico. (CASTELLS, M., ob. cit., 2001, pp. 597-602)
25oOpiniao
de Frangois Ascher ("Multi-Mobility; Multispeed Cities: a challenge for architects, town planners and politicians" em
FONT, A., ob. cit., 2004, p.363) e que corroboramos, contr6ria i de outros autores para quem a conectividade entre os espagos
(cada vez mais afastados geograficamente mas tambem mais interligados atravds de vias de comunicagSo (fisica e virtual))
assume maior importancia que a continuidade, uma vez que n6o existe a necessidade de deslocag6o fisica.
2ssComissao
das Comunidades Europeias (CCE), Desenvolvimento Urbano Sustent6vel: um Quadro de AcA5o, ComunicagSo
da Comiss6o, COM(1998)605, Bruxelas, 1998, p.1'1.
pp.$10.
'56RUANO, M., Ecourbanism. Sustainable Human Settlements: 60 case Studies, ed. G.Gili, Barcelona, 1999,
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iv) alterag6es fisicas e espaciais directamente relacionadas com a evolugdo da organizagdo

e estruturagdo dos espagos e morfologia urbana. A partir do s6culo XIX a sociedade e o
territ6rio t6m estado sujeitos a processos de transformagSo r6pidos e profundos,
observando-se

ao mesmo tempo uma alteragSo nos paradigmas e nos processos

de

construir a cidade.

A Revolugdo lndustrial (numa primeira fase) e a falta de "regulagEo urbanistica"/ o /aissezfaire (posteriormente) provocaram o 6xodo rural em direcAdo ds cidades, problemas de
higiene

e

salubridade, mas tamb6m

a

revolugEo tecnol6gica (primeiro

o

comboio

e

a

electricidade, depois o autom6vel e as novas tecnologias de informagEo e de comunicag6o);
esta ir6 permitir estender a rede de infra-estruturas e a consequente dispers6o urbana.
Nos finais do s6culo XIX e j6 no s6culo XX, as cidades sofreram, de facto, um processo de

enorme crescimento2s' cujo ordenamento, iniciativa da intervengdo ptiblica, recorreu a
distintas formas (ortogonal, radioc6ntrica, linear, irregular/ em mancha de 6leo)
reconhecendo-se, no entanto, nestes modelos,

a aus6ncia de compacidade mas,

ainda,

alguma continuidade.

A continuidade espacial 6 dada n6o pelo tragado, pela rua como elemento configurador do
espago, mas pela rede vi6ria (estradas, circulares urbanas) que, como sistema
independente, flui por entre os edificios soltos (autonomizando edificogEo, espago p0blico e

malha vi6ria) adquirindo o autom6vel um papel crucial na organizagdo espacial da cidade.

Esta,

6

considerada como um conjunto de sistemas (de circulagSo, de habitagdo, de

trabalho, de recreio, etc.) que se localizam no territ6rio de acordo com o zonamento da
ocupagSo

do solo e

respectivos indices urbanisticos, onde

(considerado uma necessidade incontorndvel) localiza

zonamento residencial promove

o

o zonamento industrial

a f6brica em zonas isoladas e

o

desenvolvimento de grandes sub0rbios habitacionais,

monofuncionais.

As zonas homog6neas, socialmente bem marcadas, constituem, ali6s, uma das principais
caracteristicas fisicas das cidades que se desenvolveram ao longo do s6culo XX, com o
predominio no seu centro do com6rcio e dos servigos. Estas regras de zonamento retiraram

ds cidades a complexidade funcional e formal promovendo a monotonia visual e a falta de
legibilidade e simbologia dos espagos.

Por outro lado, os bairros antigos detentores de riqueza formal e significagdo dos espagos
perdem prestigio com a substituigSo dos grupos sociais mais privilegiados por populagdo

257No

i

perlodo directamente ligado industrializagSo foram desenvolvidos v6rios modelos ideais de cidade (as propostas
culturalistas de Jonh Ruskin e Camillo Sitte, os modelos naturalistas de Ebenezer Howard e de Franck Lloyd Wright ou os
modelos progressistas de Tony Gamier e de Le Corbusier, entre outros) que, embora muito diferentes entre si, defendiam um
sistema hierarquizado de vias, uma separagSo das fung6es e usos baseados no zonamento, uma procura da integrag6o da
Natureza e dos espagos verdes na cidade, e de um ou outro modo, a sua fragmentagSo,
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desfavorecida e em casos extremos chegam a ser demolidos no dmbito do desenvolvimento
de grandes operag6es de renovagSo urbana.

Na origem das caracteristicas fisicas e espaciais da cidade industrial est6 o movimento
moderno na arquitectura e a ligagSo desta a uma visSo funcionalista da cidade representada,
entre outros, por Le Corbusier e expressa na Carta de Atenas2s8.

A partir de meados da D6cada de Setenta do s6culo XX, (ou inclusive antes se
considerarmos a diversidade de opini6es anteriormente apontadas), a crltica d modernidade
(objecto de reac96es hostis de todo o tipo) e d cidade industrial, funcionalista, tomou uma

nova forma chamada p6s-moderna. Correspondente a um novo modelo sociocultura!
associado ao "tardo-capitalismo", a p6s-modernidade caracteriza-se por uma pluralidade de
percursos formais.

Neste sentido, nas cidades p6s-modernas (p6los dinamizadores do espago geogrSfico com

uma importincia marcante como centros de decisSo, poder e inovagdo) assistimos quer d
continuagdo do desenvolvimento de processos de periurbanizagdo e suburbanizagSo com a
consequente ocupagdo disseminada de vastas 6reas do territ6rio, quer

a processos de

reurbanizagSo e transformagdo interna com o consequente retorno d cidade.
No primeiro caso, a arquitectura p6s-moderna (que se manifesta utilizando tanto a linguagem

formal do modernismo, embora o conteste2se, como recorre ao revivalismo arquitect6nico
desenvolvendo um gosto nost6lgico pelas formas urbanas cl6ssicas que os movimentos new

urbanism americano e o urbanismo neo-tradicional britinico p6em em evid6ncia ao
pretenderem recriar a cidade pr6-industrial no periodo p6s-industrial), e a arquitectura
desconstrutivista (com formas arquitectonicas apropriadamente ca6ticas que pretendem
expressar

a nossa realidade existencial tamb6m considerada ca6tica), encontram o meio

propicio d sua expansSo.

No segundo caso, a intervengSo na cidade antiga tendo em vista a reabilitagdo urbana e
arquitect6nica, e a salvaguarda e conservagSo do patrim6nio, baseia-se no reconhecimento

das suas qualidades intrinsecas e na compreensdo dos valores paisagisticos, culturais e
sociais do tecido urbano, adoptando os conceitos fundamentais (a pr6pria evolugSo e
valorizagSo do conceito de patrim6nio

-

cultural, urbano, paisagistico

2s8Redigida

-

de salvaguarda

em 1933 como documento slntese das posig6es do lV Congresso lntemacional de Arquitectura Modema sobre a
organizagSo e planeamento das cidades, a Carta de Atenas 6 tomada p0blica em 1941 pela m5o de Le Corbusier acabando
por ter grande infludncia na produgSo te6rica e nas realizag6es urbanisticas do p6s 28 Grande Guena. A aplicag6o dos seus
principios (de car6cter social, cultural e urbanistico) e postulados, embora impregnados das melhores inteng6es (preocupag6es
higienistas e ambientais, melhorar a salubridade das edificag6es e dos espagos abertos, a introdugSo de vegetaq6o e a sua
utiiizaqSo para o desporto e o recreio) conduziu A 'cidade funcionalista" com a separagSo de fung6es (a cada fun96o a sua 6rea
de solo exclusiva e o seu edificio), a separagEo entre os edilicios e o espago exterior (que verde ou pavimentado surge como o
espago residual daqueles, sem refer6ncias formais ou funcionais, sem estrutura nem identidade), o desaparecimento da rua
(como suporte da vida colectiva e elemento fundamental na formag6o da imagem da cidade) e a sua substituig5o por amplas e
extensas rodovias para uma circulagSo r6pida (que passou a organizar a cidade), etc.
Acerca da Carta de Atenas e sua influEncia no planeamento, urbanismo e arquitectura, consultar, entre outros autores, LAMAS,
J.R.G., ob. cit., 337-346; e MAGALHAES, M.R., ob. cit., pp.115-121.
25ecf.,
MAGALHAES, M.R., ob. cit.,2001, p.149.
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activa, conservageo integrada, etc.) veiculados pelos vSrios documentos

e

instrumentos

internacionais26o.

Com efeito, nos 0ltimos anos, a Hist6ria, as pr6-exist6ncias, o patrim6nio, ganharam um
lugar de destaque no urbanismo contempor6neo. De facto, a "manipulag6o" do passado nas

cidades n6o

se circunscreveu aos

centros hist6ricos, tambEm

os sub0rbios,

em

determinados casos, t6m sido palco de um fen6meno similar.

Nesta perspectiva,

a

preocupagSo com

o

desenho urbano

ea

imagem

da cidade

(preocupagdo est6tica e formal) tem vindo a aumentar reflectindo-se na recuperag6o dos
elementos morfol6gicos tradicionais como o quarteirdo, a rua e a praga, e na considerag6o
dos conjuntos edificados em detrimento da pega arquitect6nica isolada.

Os centros antigos identificados por Marc
identit6rio, relaciona!

e

hist6rico

-

Aug6261

com

o

conceito de lugar

-

espago

encontram-se, no entanto, paradoxalmente, em crise,

caracterizados pela desertificagdo, terceirizagdo, congestionamento e degradagSo fisica e
social. Continuamos a assistir, ao mesmo tempo, d ruptura, cadavez mais acentuada, com a
l6gica de crescimento e da formagEo de padr6es de aglomeragdo proprios da cidade (mais

ou menos) hist6rica e a emerg6ncia de um novo padrEo de urbanizagSo caracterizado pelo
aumento da fragmentagSo, descontinuidade, diversidade de formas

e usos do solo, e

da

centrifugagdo dos sucessivos limites do urbano, o que tevou Choay'u'a admitir a morte da
cidade (tradicional) e Aug6 a considerar o desaparecimento dos lugares e a proliferagSo dos
n5o-lugares263. Estes

s6o definidos pelo antrop6logo franc6s

e

professor na Ecole des

Hautes Etudes de Paris, como espagos sem car6cter, sem relagSo (contextual e social) e

sem hist6ria, identificados como a negagSo do lugar antropol6gico tradicional e com

a

condigEo super-moderna.

Para descrever esta condigdo,

a

condigdo social, cultural, econ6mica

e

urbana

contempordnea, a condigSo actual de dispersdo, surgiu na d6cada de Noventa do s6culo

XX, introduzido, segundo
d

lbelings26a

por Marc Aug6, o super-modernismo marcado pelo

esconstrutivismo, pela g lobal izagilo e pela complexidade.

2@Entre

outros: Carta de Veneza sobre a conservag5o e o restauro de monumentos e sitios (1941); ConvengSo para a
protec96o do patrim6nio mundial, cultural e natural ('1972); Carla europeia do patrim6nio arquitect6nico (1975); Carta de
Florenga sobre a salvaguarda de jardins hist6ricos (1976); Carta intemacional sobre a salvaguarda das cidades hist6ricas
(1987); carta de Lisboa sobre a reabilitagSo urbana integrada (1995), Carta de Crac6via sobre os principios para a conservag6o
e o restauro do patrim6nio edificado (2000).
26IAUGE,
M., Non-lieux: introduction a une anthropologie de la surmodemit6, Editions du Seuil, Evreux, 1992.
<
lo urbano y la
'62CHOAY, F., L'Urbanisme. Utopies et rdalit6s. Une anthologie, Editions du Seuil, Paris, 1965; El reino de
muerte de la ciudad ll (19%) em MARTIN, A.R., Lo urbano en 20 autores contempor6neos, Edicions Universitat Polit6cnica de
Catalunya, Barcelona, 264, pp.61 -72.
263AUGE,
M., ob. cit., 1992. O conceito de nao-lugar introduzido por autores como Jacques Divignaud, Michel de Certeau e, em
certa medida, tamb6m Melvin Weber, foi difundido e divulgado fundamentalmente por Marc Aug6 para identificar os espagos
caracteristicos da cidade contemporinea (aeroportos, hot6is, hospitais, centros comerciais, auto-estradas e meios de
transporte) onde tem primazia o anonimato, a solidSo, o ef6mero e cuja ess6ncia 6 o desenraizamento.
'elBELlNGS, H., Supermodemismo. Arquitectura en la era de la Globalizaci6n, Gustavo Gili, Barcelona, 1998.
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Tamb6m Soja265, da interpretag6o que taz de certas manifestagOes da evolugdo do
fen6meno urbano, considera que aquilo que se observa nos anos 90 do s6culo passado
representa uma ruptura emergente na reestruturada p6s-metr6pole

e no urbanismo

p6s-

moderno acrescentando que existem fortes indicios de que as formas predominantemente

neo-conservadoras

e neo-liberais da sociedade e da cidade p6s-moderna

que

se

consolidaram durante tr6s d6cadas de reestruturagSo global e local, iniciaram o seu pr6prio

declinio o que exige o desenvolvimento de estudos urbanos criticos ajustados de modo
adequado e eticaz ds hiper-realidades do momento contempor6neo.

Os conceitos p6s-modernos de lugar, simbolismo e contextualidade convertem-se agora em
n5o-lugar, significado global e neutralidade, se considerarmos que os espagos criados com

finalidades

de passagem

(gares, aeroportos),

de

com6rcio (centros comerciais,

hipermercados), de ptazq (parques tem6ticos, casinos) s6o precisamente os espagos onde

os individuos deixam de interactuar directamente, explorando-os individualmente; que os
espagos que pretendendo ser acessiveis a todos det6m elementos e imagens com
significados globais; que os espagos (perif6ricos) nos quais a arquitectura se aceita pelo que

6,

independentemente

do contexto,

partilhando ali5s,

a

falta de significado

e de

contextualidade, impondo-se pela sua neutralidade266.
Frangois AschefoT considera, no entanto e sem deixar de criar pol6mica, que o conceito de

ndo-lugar e a visSo pessimista da super-modernidade, associados ao desenvolvimento dos
meios de transporte e de comunicagdo, aos espagos que estes produzem e ds relag6es
sociais que suprimem, correspondem a teorias que seduzem sobretudo os nost6lgicos de
certas formas antigas de urbanidade, da cidade tradicional europeia e dos seus valores de
sociabilidade.

Neste sentido, e em face de uma abordagem actual em que os novos territ6rios urbanos
dispersos surgem como uma categorizag?ro pela negativa, remetendo para eles uma esp6cie

de negagEo da ideia de cidade tradicional tomada como modelo da boa forma urbana,
Secchi268 defende

que a cidade descontinua deve ser encarada como uma oportunidade e

ndo como um obst6culo ou como um erro. ld6ntico juizo e proferido por Domingues'Ge ao

"'SOJA, E.W., "Seis discursos sobre la

postmetr6polis" (1994) em MARTIN, A.R., (ed.) Lo urbano en 20 autores
contemporAneos, Edicions UPC, Barcelona, 20M, pp. 91-98: Postmetroplis: Critical studies of Cities and regions, Oxford, 2000.
'u6P"rr |BEL|NGS (ob. cit.) esta neutralidade surge como reacg6o d profusSo de simbolos da arquitectura p6s-moderna. Por
sua vez MAGALHAES, M.R. (ob. cit., p.193) assinala que no super-modemismo "(...)A neutralidade na arquitectura neo resulta

da mdxima modema em que a forma seguia a fungdo, mas retoma o (menos 6 maisn de Mies Van der Rohe (...)'
acrescentando que, no entanto, "(...)esfa redescobefta da simplicidade evoca fofiemente o modemismo (...)'. Rem Koolhas
("La ciudad gen6rica" (1994) em URnflru, A. R., ob. cit., 2004, pp.73-82), por seu lado, considera a cidade perif6rica (criticada
negativamente pelo p6s+nodemismo) sem plano, sem estn lura, sem forma, sem centro, sem identidade e sem significado, o
espago id6neo para a arguitectura se impor pela sua neutralidade e desconxtualidade.
267ASCHER,
F., 'Multi-Mobility, Multispeed Cities: a challange for architects, town planners and policitians" em FONT, A., (ed.)
The Explosion of City, COAC Publicacions, Barcelona, 2004, pp.352-363.
'68SECCH|, B., "Urban Scenarios and Policies" em PORTAS, N.; DOMINGUES, A., e CABML, J., ob. cit., 2003, pp.274-283.
26eDoM|NGUES,

A., cidade e Democracia, Argumentum, Lisboa, 2006, p.29.
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afirmar que a cidade dispersa ndo 6 uma perversdo da

<<outra>>

(qualquer que ela seja), mas

sim um modo diferente de pensar o urbano e a sua forma.

Tamb6m Aschef7o, contr6rio
assistimos

d opiniSo de Marc Aug6, afirma que actualmente

a um processo de dissolugdo dos lugares em n6o-lugares, mas antes a

n5o
um

processo de formagEo de novos lugares urbanos: os hiper-lugares.

Produzidos pela <sociedade hiper-moderna>r, os hiper-lugares s6o espagos potenciais, de
m0ltiplas dimensOes fisicas

e sociais, onde as pessoas podem realizar, de modo quase

simultdneo se assim o desejarem, actividades diferentes em campos sociais distintos e na
companhia de pessoas cuja presenga pode ser realou virtual.

Ao

considerar, para al6m disso,

que os processos econ6micos

contempor6neos

caracterizados pela fragmentariedade e flexibilidade, projectam sobre

a cidade formas e
fung6es extremamente complexas, entende (o mesmo autor na mesma obra) que
assistimos, hoje em dia, ao surgimento de uma grande diversidade de lugares urbanos: a) os
espagos p0blicos tradicionais como a praga e as avenidas; b) o interior "a c(iu aberto' de
espagos semi-ptiblicos como os "pdtios/pragas" dos centros comerciais onde podem ocorrer

espect6culos distintos, e c) os novos espagos ef6meros onde se podem realizar festivais de
danga, mUsica, festas rave, etc.
E da adequagSo entre os lugares, os ambientes, as pr6ticas e as rela@es que se constr6i,

diz, a nova urbanidade da cidade contempordnea, hiper-moderna que integra tanto a da
cidade descontinua, dos espagos urbanos de baixa densidade, dos speedy citizens, como a
da cidade compacta, continua e pedestre.

Est6o, ent6o, servidos

a discussfio, o debate e a falta de consenso sobre a

condigSo

paisagistica e urbana contemporAnea que, quer se apelide de modernidade avangada ou
radical, super-modernidade ou hiper-modernidade, parece-nos associar-se, antes de mais, a

uma realidade que se caracteriza pela complexidade da natureza e formas da nova
territorialidade (lugares, n6o-lugares, hiper-lugares), pela diversidade no uso social do
territ6rio e nos modelos de ocupagdo e organizaglo espacial (compacta-monoc€ntricacentripeta; difusa-polic6ntrica-centrifuga) e pela sustentabilidade (ou falta dela) das formas
actuais do nosso habitat e dos comportamentos sociais nos novos cen6rios da vida humana.

- Fen6menos, processos e formas respons6veis pela sua configurag6o.

O

processo hist6rico que conduziu

a

actual situagSo paisagistica

e

territorial pode

caracterizar-se de modo esquem5tico pela sucessiva explosdo dos limites urbanos, desde a

'T0ASCHER, F., Idem, p.360.
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cidade historica

e da cidade industrial,

predominantemente terci6ria, apoiada

moderna,

d cidade metr6pole

no modelo de mobilidade

convencional2Tl,

monocOntrico,

at6

d

presente fase em que a fragmentagSo e diversificagdo dos assentamentos para os mais
distintos fins, cria novas centralidades e/ou organiza as anteriores em rede, aumentando
consideravelmente, em n0mero e extensdo, os espagos abertos intersticiais. A presenga,
cada vez mais evidente, destes espagos revela a condigdo de fragmentagio que caracteriza

actualmente a paisagem.

Como assinala Secchi272 a ideia e a figura do fragmento s6o, ali6s, o que em qualquer
escala se representa na cultura e na <cidade contemporinea>, designag6o que considera
como a mais id6nea para denominar a nova forma urbana que integra tanto a cidade antiga
e a cidade industrial, continuas, como a cidade difusa, descontinua.

Neste sentido, a explosSo daqueles limites "afectou" o conceito de cidade, o modelo de
ocupagSo e organizagdo espacial e os conte0dos tradicionais da disciplina urbanistica,
tornando necess5rias, outras denominagOes para a identificagEo e interpretagdo das novas
configurag6es urbanas, assim como para a sua intervengeo, relativamente ds quais a ideia
tradicional de cidade (compacta, continua) resulta insuficiente.
Os numerosos estudos e trabalhos de investigagEo que na 0ltima d6cada, tanto na Europa
como na Am6rica e sob distintos enfoques disciplinares, procuram compreender as rupturas
morfol6gicas em relagdo aos atributos de contiguidade, compacidade e limite, do modelo
hist6rico, t6m em comum

a consideragdo como objecto de an6lise, a descontinuidade

e

fragmentagSo ou dispersSo das distintas partes, dos diversos espagos que por raz6es
funcionais ou outras, (de)comp6em a nova cidade, extensiva, alargada.

O reconhecimento e a interpretagSo deste novo est6dio de organizagEo e estruturagdo do
espago reclama uma nova elaboragSo conceptual, o que levou Francesco lndovina a propor,

em 1990, o conceito de cidade difusa como modo operativo na interpretagfio de
fenomenolog ia especifica de organiza gao do territo

rio27

3

uma

.

Consequoncia da reorganizagSo dos processos s6cio-econ6micos, esta nova estrutura
territorial definida como cidade difusa (considerada pelo autor italiano a resposta europeia
aos problemas que deram lugar aos sub0rbios norte-americanos identificados com o termo
27lDe

acordo com INDOVINA, F. (ob. cit., em FONT, A., (ed.), ob. cit., 2004, p.39) as estruturas metropolitanas tradicionais
caracterizam-se pelos seguintes fen6menos: grandes concentrag6es do potencial econ6mico e da produgSo na cidade central,
assim como dos servigosluperiores e das actividades comerciais com maior qualidade; elevada densidade dos assentamentos
e consequente congestionamento; dispersSo de parte da populagEo pelas cidadesdormit6rio e consequentes movimentos
pendulares obrigat6iios (trabalho e estudos) e n5o obrigat6rios, ambos mono-direccionais; relag6es entre as diferentes partes
do tenit6rio maioritariamente materiais (fluxos de pessoas e bens).
2'2SECCH;,
B., "Citte moderna, citt6 contemporanea e loro futuri'em DEMATTEIS, G., et a/., I futuri della citt6' Tesi a confronto'
ed. FrancoAngeli, Mil6o, 1999, pp.41-70.
273INDOV|NA,
F. et a!., La citt6 diffusa, DAEST, Veneza, 1990, pp.19-43. A investigagSo desenvolvida pelo autor pretende
verificar a operatividade do conceito de cidade difusa, ou seja, constatar se na realidade este conceito permite apreciar e
interpretar a fenomenologia especlfica de organizag6o espacial no Veneto central, regiSo do norte de lt6lia que integra as
provincias de Veneza, Pjdua, Treviso, Veron-a, Vicenza, Rovigo e Belluno. Apesar de ter sido nesta regi6o que assumiu um
car6cter evidente, tal fenomenologia tenitorial manifesta-se, de acordo com o autor , noutras regi6es em geografias e culturas
diversas.
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sprawPT4), integra formas de organizagdo do espago que evoluiram atrav6s de tr6s est6dios:

a) cidades inseridas no espago agricola; b) cidades envolvidas por "campo urbanizado" (isto

6, campo com edificagdo, residencial ou n6o residencial, disseminada), e c) uma "0nica
grande cidade" com espagos rurais e naturais incorporados2's.

As causas da nova fenomenologia de assentamento humano, derivada de importantes
transformag6es que se apresentam quase como uma 'mutag6o de estado" e n6o como o
prolongamento da estrutura territorial anterior, foram identificadas por lndovina,
correspondendo aos seguintes fen6menos:

a) crescimento e localizagdo dispersa da habitagdo e da actividade produtiva baseada em
novas tipologias: a moradia unifamiliar isolada e as pequenas empresas produtivas, como
resultado da melhoria das condig6es econ6micas da populagSo (transigdo do sector prim6rio
para o secund6rio) e dos seus movimentos, em v5rias fases e por distintas raz6es, para fora

da cidade;

b) a crescente difusdo e utilizagEo do autom6vel particular contribuiram para o aumento
significativo da mobilidade e da extensSo do territ6rio acessivel, dilatando os lirnites
espaciais da cidade difusa que'(...)se origina e vive enquanto cidade automobitistica(...1"276;
c) a conjugagSo do assentamento difuso da populagSo (numericamente bastante importante)
com a propensSo desta

i

mobilidade, determina a localizagEo, no contexto da urbanizag6o

difusa, de servigos de tipo metropolitano (centros comerciais, hiper-mercados, equipamentos
recreativos e desportivos de grandes dimens6es), de actividades produtivas e de servigos

is

e de pontos de venda especializados

ou

empresas (consulta, marketing, projecto)

conectados directamente com a produgdo, que d6o origem a uma configuragSo distinta de
urbanizagdo de baixa densidade designada cidade difusa.

Esta nova fenomenologia territorial mereceu a atengEo de distintos autores, maioritariamente

italianos, entre os quais, para al6m do citado lndovina cabe destacar Stefano Boeri e Arturo
Lanzani , e mais recentemente, A. Detragiache2TT.

274De

acordo com INGERSOLL (R., Sprawltown, ed. Meltemi, Roma, 2004) cit. em DOMINGUES, A., ob. cit., 2006, p.28, o
termo sprad, sem equivalente na linguagem europeia (substitulda por periferia, sub0rbio, nebulosa urbana, etc.) foi inhoduzido
nos EUA na d6cada de Sessenta do s6culo XX para designar a expansSo urbana sem forma, e significa literalmente'espalhaf,

"estendef.

'75Par" lndovina (idem, p.2O) estes est6dios, gue individualmente fazem refer6ncia a ciclos especlficos de desenvolvimento
s6cio-econ6mico e constituem o resultado tanto de actividades programadas como de actividades espont6neas, conespondem

a distintos modos de reagir face ao aparecimento de exigdncias de tipo produtivo ou A manifestagdo de novas aspirag6es

sociais. Assinala, ainda, que os tres est6dios referidos n5o conespondem a etapas obrigat6rias de um percurso evolutivo pr6e_stabelecido, afirmando que cada forma de organizagSo do territ6rio n5o tem, necessariamente, que passar pelos tr6s est6dios.

"ulNDovlNA, F., idem, ibidem, p.37
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Baseando-nos no trabalho deste grupo de estudiosos e projectistas de reconhecido m6rito
internacional, podemos caracterizar o emergente territ6rio da cidade difusa278 pelo seguinte
conjunto de fen6menos:

i) a

presenga do fen6meno da conurbagSo,

a

dispersSo da edificag6o pela paisagem

atravessada por uma densa rede de infra-estruturas, e a "distribuig6o' pelo vasto territ6rio de

uma quota de populagSo

e de actividades

equipardvel dr

de uma "grande cidade",

constituem, numa primeira estrat6gia de observagSo, os indicadores da nova fenomenologia
urbana2Te;

ii) uma massa consistente (de capital produtivo, de servigos, de populagdo e de fluxos multidireccionais) dispersa num vasto territ6rio cuja configuragdo espacial ndo d6, muitas vezes,
lugar a fen6menos significativos de densidade e intensidade de tipo marcadamente urbano;

iii) uma alta conexdo entre os distintos pontos do territ6rio apresentando este ligag6es
mfiltiplas de tipo horizontal, ou seja, uma rede diversa de infra-estruturas que garantem a
possibilidade de uma elevada mobilidade. Neste sentido a cidade difusa, integrada no
contexto das "velhas" e novas hierarquias territoriais, pressupOe uma organizagdo espacial
caracterizada por conex6es horizontais"o

qr"

lhe asseguram as inter-relag6es territoriais

gerais;
iv) a fragmentagdo quer do territorio edificado quer dos espagos n6o edificados, respons6vel
pela construgSo de uma complexa figura territorial ainda que frequentemente de qualidade e
intensidade modestas;

v)

multiplicidade

de configurag6es espaciais que correspondem a distintas

morfologias

urbanas, territoriais: a <estrada-mercado>, as antigas e novas centralidades e os espagos
abertos intersticiais.

num.588, Mondadori, Mil6o, 1992, pp.44-59; BOERI'
'77BOER|, S. e LANZANI, A., "Gli orizzonti della citt6 diffusa" in Casabella,
paessaggi
e immagini della region milanese, Editrice Abitare
Ambienti,
cambia.
S.; LANZANI, A., e MARlNl, E., ll territ6rio che
Segesta, Mil5o, 1993; DETRAGTACHE, A., (coord.) Dalla citt6 diffusa alla citta diramada, Franco Angeli, Mil6o,2OO2.
A ilvel nacional importa destacar o importante contributo do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade

do Porto atraves de ingmeros estudos e trabalhos coordenados, entre outros, pelos professores Nuno Portas e Alvaro
Domingues.
2T8lndovina

(ob. cit., 1990) chama a atengeo para o facto de ser necess6rio distinguir os conceitos de urbanizag6o difusa e de
cidade difusa que correspondem, diz, a dois fenomenos que se apresentam completamente distintos, tanto em termos
tenitoriais como no Ambito econ6mico-social, constituindo est5dios distintos de organizag6o do espago.
27eBoERl,
s., e LANZAN|, A., ob. cit., 1992, p.45.
2806ontrariamente
A estrutura metropolitana tradicional que corresponde a um territ6rio fortemente hierarquizado caracterizado
por conex6es verticais que estabelecem a ligagSo atrav6s de linhas hier6rquicas entre um centro (a grande cidade) e um
conjunto de cidades satelites (pequenas e m6dias) disseminadas no territ6rio.
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Uma das morfologias mais recorrentes da urbanizagio extensiva, d escala regional,
corresponde aquilo que os referidos autores baptizaram como strada mercato - forma de
urbanizagSo linear ao longo de eixos vi6rios preferenciais que re0ne actividades comerciais

e expositivas que n6o encontram espago disponivel na cidade compacta (discotecas, fastfood, concession5rios de carros, etc.). A estrada-mercado oferece a estes usos o pouco que
eles exigem: acesso, alguma rede de servigos e visibilidade. A falta de relagdo fisica e
funcional entre os distintos "edificios-montra' e a sua arquitectura-an0ncio de "baixa"
qualidade ndo impedem, no entanto, de transformar

a

estrada-mercado num elemento

alternativo em termos sociais, comerciais e recreativos, relativamente a outras centralidades
mais convencionais2sl.
Outra tipologia, caracteristica da cidade difusa, de formagdo antiga ou recente, corresponde

aos centros ("hist6ricos'

e

perif6ricos, respectivamente) entendidos como lugares de

aglomeragSo de fung6es e de produgflo de efeitos de polarizagdo. As novas centralidades

desenvolvem-se

a

partir dos n6s de forte conexSo entre as diferentes redes vi6rias e

correspondem ds intersecg6es dos eixos principais que estruturam a paisagem da cidade
difusa, estando associados

dr

condigdo policdntrica que a caracteriza.

Por fltimo, a tipologia de espagos abertos completa o mosaico da nova condigQo urbana na

qual constituem pegas fundamentais, embora geralmente ignorados pelos processos de
planeamento e ordenamento, por serem demasiados extensos (corredores fluviais, agro sistemas tradicionais, matas, etc.) para se tornarem parques e jardins, ou demasiado
reduzidos (espagos segmentados pela malha urbana) para continuarem a ter um uso
agricola compativel2s2. As qualidades e potencialidades pr6prias (econ6micas, culturais e
ecol6gicas) que possuem obrigam, no entanto, d sua apreensdo e considerag6o no contexto

da descontinuidade formal e da pulverizagdo dos espagos (edificado e n6o edificado) que
caracterizam a cidade emergente e nova ordem paisagistica;

vi)

relacionada com

as conotag6es socio-econ6micas da nova

fenomenologia de

organizag6o espacial, com as tipologias sociais e os processos estruturantes, com a oferta

de infra-estruturas e servigos, e com as novas hierarquias territoriais, surge uma questSo
crucial: a delimitagEo e a identificagSo do territ6rio da cidade difusa. Assim, e ao contrSrio da

cidade compacta cujos limites, claros

e

precisos, s6o definidos pelas proprias fronteiras

administrativas, na cidade difusa a solugdo dos limites administrativos n6o se adequa, sendo

que neste caso verifica-se exactamente o processo inverso, ou seja, 6 a definigdo dos
"limites" da cidade difusa que por uma lado permite determinar quais s6o as unidades

'8lBoERr, s., e LANZANI, A., ob. cit., 1992, p.51.
282ldem,

p.s3
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administrativas a considerar no seu "interior" e, por outro, 6 determinante para

a pr6pria

identificagSo do fen6meno283.

Ao constatar que a malha administrativa ndo coincide com os limites (m6veis) do espago
urbanizado alargado e que neste sobrep6em-se diversas tutelas, especializadas e com
niveis de decisdo territorial sobrepostos, desarticulados e com desigua! poder e recursos,

lndovina2s prop6e um conjunto

de vari5veis analiticas a considerar (no Ambito da

investigagSo a realizar em cada estudo de caso) no processo de delimitagdo e identificagdo

do territ6rio da cidade difusa: a) os movimentos da populag6o, a sua mobilidade e interrelag6es, b) a localizagEo e desenvolvimento das actividades produtivas e dos servigos ds

empresas,

c) a

localizagdo dos servigos

ds populag6es, de tipo metropolitano e

n6o

metropolitano, d) a infra-estruturagSo e e) os modos ou estilos de vida e de consumo.

Atrav6s dos estudos e projectos dos v6rios autores italianos, por distintas vias disciplinares
(desde a geografia d arquitectura ou d urbanistiea) e identificada em diferentes contextos

territoriais (dos EUA ao Jap6o passando pela Europa), a cidade difusa (cidade dispersa,
cidade de baixa densidade, conurbagSo, etc.) sem limites consolidados e est5veis, 6 hoje,
unanimemente aceite como uma realidade incontorn6vel, como um facto inegdvel, tanto ao

niveldo seu reconhecimento como da interpretagdo da sua din6mica.

Neste 6mbito, considerando

o

espago europeu meridional (onde Portugal se insere) e

embora as transformag6es territoriais adquiram caracteristicas especificas em cada regiSo

e dos factores hist6ricos e culturais relevantes,
podemos resumir os processos e as formas que se est6o produzindo e que s5o
urbana em fungSo da (sua) paisagem

respons6veis pela configuragdo da cidade difusa emergente:

i) alteragOes nas dindmicas convencionais do crescimento urbano em fungdo do qual se
produz um aumento de populagio e da sua disseminag6o em territ6rios cada vez mais
dilatados, processo apoiado nas infra-estruturas, sistemas e tecnologias de mobilidade que

constituem, muito possivelmente,

o principal elemento de ruptura com a logica de

crescimento pr6pria da ordem urbana anterior. O contexto alargado da urbanizagdo difusa
n6o constitui, no entanto, um padrSo homogEneo cruzando-se nele tanto dindmicas de sobre

-aglomeragdo como de dispers5o285, verificando-se, contudo, a domin6ncia destas riltimas;

283rNDovrNA,
284ldem,

F., ob. cit., 1990, pp.4243.

p.43.

28sDOMINGUES,

A., ob. cit., 2006, pp.'17 e 30. No caso do tenit6rio continental portugu6s este autor faz corresponder a
din6micas e formas <gen6ricas> que se podem encontrar um pouco por todas as cidades, as seguintes formas de dispersSo: a
dispersSo por concentraq6es continuas; a dispersSo linear ao longo de eixos preferenciais; a dispersao estruturada a partir da
coalesc6ncia de antigos assentamentos perif6ricos; a dispers6o por densificagdo e mistura funcional do territ6rio rural; a
dispersSo ex-nuovo, etc.
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ii) a

condigdo de fragmentagSo resulta da elevada diversificagdo das morfologias e

tipologias dos tecidos edificados, da incompatibilidade de usos e fun@es, da "grandeza" dos
vazios urbanos, dos espagos expectantes ou dos residuos da matriz rural, mas tamb6m da
preservagdo de espagos ecologicamente sensiveis (sistemas dunares, corredores fluviais,
bosques, geo-monumentos, etc.) ou culturalmente significativos (agrossistemas tradicionais,

sitios arqueot6gicos, etc.)2e; relativamente a estes espagos observa-se a sua continua, a
sua permanente perda, simplificagdo e insularizagdo, e a tend6ncia d excessiva inertizagdo
dos espagos livres intervencionados;

iii)o elevado incremento dos fluxos de pessoas, mercadorias e informagdo que se reflecte no
uso cada vez mais alargado e intensivo do territ6rio, consequ6ncia da dispersdo territorialda

resid6ncia, do trabalho, das fung6es comerciais, dos servigos, etc., apoiado na nova
mobilidade (a crescente possibilidade de mobilidade individual) que dilata os factores de

tempo/distincia/esforgo das comunicagOes de todo

o tipo e

multiplica

as opg6es de

localizagdo das actividades de acordo com os modos e estilos de vida287;

iv) o aparecimento de novas localizagOes do terci5rio e dos grandes equipamentos
(constituindo muitas vezes p6los especializados), pr6ximos dos eixos de maior
acessibilidade como elementos emergentes da nova paisagem da cidade difusa sobreposta
ds anteriores situag6es de aglomeragSo ou dispersSo territorial, materializam a passagem da

mono-centralidade

ao policentrismo que caracteriza a nova condigdo urbana. Esta 6

marcada pela propensdo em formar condensag6es de actividades diversificadas fiunto a n6s
rodovi6rios de alta capacidade) que constituem novos sistemas de centralidades uem rede",
competitivas, mas tamb6m complementares; na nova situagSo a forga principal 6 centrifuga

no que diz respeito ds

produg6es materiais

e aos servigos "banais' e centripeta

relativamente ds fungOes de direcgso e de governo (centros de governo da economia, das

finangas,

da cultura, da

administragSo,

da

informagSo, etc.) constituindo, estas, os

instrumentos de construgSo das novas hierarquias que, por um lado, reforgam as tradicionais
(os centros das cidades) e, por outro lado, permitem a criagSo dos novos centros2s.

Se, como ficou demonstrado, o conceito e o modelo de cidade difusa correspondem
actualmente a uma realidade que n6o se pode negar ao nivel do seu reconhecimento e da
interpretagdo da sua dindmica, o mesmo ndo sucede com as propostas de interveng6o, de
286PORTAS,

N., "De una ciudad a otra: perspectivas perif6ricas" em MARTlru, a.n., (ed.) Lo urbano en 20

autores

co_ntemporaneos, Edicions UPC, Barcelona, 2004, pp.221 -229.

287FoNT,

A., ob. cit., 2004, p.11 ; lNDoVrNA, F., ob. cit., zoc,l,, p.2s; poRTAS, N., ob. cit., 20o4, p.22r.
'88FONT, A., ob. cit., 2004, p.'11; lNDoVlNA, F., ob. cit., 2004, p.25 (nota de roda-p6 11) e p.41; poRTAS, N., ob. cit., 2004,

p.228.
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regulageo e de qualificagSo desta nova realidade territorial emergente, que acabam por ser,

efectivamente, menos consensuais.

De facto, ao nivel de definigEo de politicas urbanas e territoriais e das suas aplicag6es,
coerentes com a complexidade, a forma, a extensdo territorial, a coesEo funcional e a
din6mica da cidade difusa, permanece, ainda, um grande vazio e uma falta, generalizada, de
consenso.

Para isso tem contribuido, em larga medida, a persist6ncia da ideia de centro e de periferia,
de cidade e de arredores, a insist6ncia num modelo dualista que op6e a concentragSo d

dispers6o baseando-se na identificagdo pela negativa de que a cidade difusa 6 um
antagonismo perverso da "boa forma urbana" conotada com a cidade hist6rica e, neste

sentido, continua

a

definir-se

e a pensar-se as politicas de requalificagdo urbana e

paisagistica tendo por base essa dicotomia, quando 6 hoje aceite, pelo contr6rio, que o

dualismo centro

-

periferias, compactag6o

-

dispersdo, se esgotou para dar lugar a

situag6es muito mais complexas que, uma vez reconhecidas e interpretadas, exigem a
articulagSo e gestSo de ambas como partes indissocidveis de um todo interligado e interdependente.

A obrigat6ria compreensSo do conjunto e a adopgdo de estrat6gias de reequilibrio do novo
mosaico urbano e paisagistico n6o se coaduna mais com vis6es sectoriais e localistas'ut qu"
continuam a propor solug6es para os territ6rios dispersos como se da cidade compacta se
tratasse, na maioria das vezes atrav6s de interveng6es pontuais de um urbanismo (de
transformag6o,

de qualificagdo, de preenchimento de vazios) por projectos (sejam de

reabilitagao de bairros sociais perif6ricos degradados, de parques urbanos, de frentes de
5gua, de interfaces logisticos, etc.) desligados de um plano ou estrat6gia de conjunto.
NEo significa, isto, que a nova "cidade-territorio" se venha a configurar por qualquer forma

global ou homogeneidade de tecidos, mas sim e sobretudo pelas articulagOes, relag6es e
conex6es entre as distintas partes que a comp6em e onde a conformagSo das relag6es em
rede de fluxos e corredores e sistemas ecol6gicos, e a sustentabilidade, a ptazo, da regido
urbana, constituem os principais desafios.

Neste sentido, e em face

de uma realidade urbana e

paisagistica simult6nea e

paradoxalmente complexa e multiforme mas, tamb6m, simplificada e isomorfa, urge pensar e
planeamento) de 6mbito mais abrangente, que
desenvolver politicas (e, portanto,

o

contemplem estrat6gias

eo

desenho

de

solug6es, que n5o continuem

a tomar

falaciosamente a parte pelo todo (considerando a cidade antiga a "verdadeira" e a(s) outra(s)

289lsto

nao quer dizer que n6o se dE resposta a necessidades sectoriais ou tocais urgentes atraves de aca6es concretas de
planeamento e intervengio com capacidade estruturante.
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o resto) mas sim a articulagao das "duas" cidades e a adopgdo de uma nova vis6o de rede e
reequil ibrio das potencialidades do conj unto2s.

Nesta perspectiva, a superagdo do dualismo urbanistico instalado no territ6rio atrav6s da
integragao e articulagdo dos seus modelos cidade compacta e cidade difusa confrontando-os, sem eliminar ou privilegiar d partida qualquer dos tipos de urbanizagSo em
conhecimento do
presenga (ao contr6rio do que sucede habitualmente), requer

o

funcionamento fisico e territorial e do comportamento do metabolismo urbano (conjunto de
disfungoes e conflitos criados), no pressuposto de que as cidades s6o ecossistemas interdependentes de outros sistemas que constituem

o seu hinterland formando com este uma

unidade indissoci6vel.

Do ponto de vista da estrat6gia de conjunto, as disfung6es, as potencialidades e as
dualidades devem ser comparadas e confrontadas quer porque as quest6es do ambiente e
da ecologia, da sustentabilidade ou da acessibilidade as "atravessam", quer porque a
avaliagao das pr6ticas e a construgdo de cen6rios alternativos para as politicas, os planos ou
os projectos de intervengSo (que sobre eles incidem) o exigem.

jii efectuada aos dois modelos

de ocupagdo e organizagSo espacial,
podemos, simplificando, afirmar que na cidade compacta, no modelo anterior d explosdo de
cidade dominava uma logica urbana de centrifugagEo, de continuidade, de densidade, de

Atrav6s da an6lise

mobilidade reduzida, de definig6o precisa de centro

e de limites, de

relagdo simbi6tica

positiva entre a cidade e o territ6rio envolvente, enquanto que a cidade difusa, o modelo
associado a explosfio urbana se pode caracterizar, sucinta e genericamente, pela
diversidade e complexidade de padr6es de povoamento, pela aus6ncia de limites claros e
est6veis, pela descontinuidade do tecido edificado e rarefacaSo da densidade, pelo d6fice de
infra-estruturagSo

e de desenho urbano, por processos de alteragdo do uso do solo

(consumo excessivo cle espago, fragmentagSo da paisagem, perda da diversidade biol6gica
e cultural) e relag6o de menor equilibrio com o ambiente e a regido envolvente.

Por outro lado, a necess6ria simplificagSo da an6lise dos aspectos b6sicos de ambos
modelos prende-se com o facto de n6o existirem na realidade em estado puro,
correspondendo antes a dois p6los extremos entre os quais se pode encontrar cada forma
urbana2el.

2eopoRTAS,

N.; DoM|NGUES}, A. e CABRAL, J., ob. cit., 2003, p.17.

'e'RUEDA, S., 'City models: basic indicators' in Quadems d'arquitectura
Barcelona, 2000, pp.25-32.
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3.2.3. AvaliagSo comparativa do nivel de organizagdo e confrontagSo de ambos modelos.

Neste sentido,

6

possivel, recorrendo

a distintos

autores2s2, proceder

d

comparagSo, d

confrontagSo de ambos modelos (Quadro 2.1.), utilizando um conjunto de indicadoresre3 que

permitem "avaliar", comparativamente,

o nivel de organizagfio dos respectivos sistemas

urbanos e os niveis de pressSo que estes exercem sobre os ecossistemas naturais quer por
exploragdo, quer por impacte.

Quadro 3.1.

-

Comparagio entre os modelos de cidade compacta e cidade difusa
MODELO DE CIDADE COMPACTA

Mistura de usos e funq6es, maior
diversidade de relaq6es de

interacgao entre

as

populagdes,
actividades
instituigoes,
maior
portadores de
diversidade
informagSo em todas as partes do
Sistama Urbano.

e

Complexidade

Compacidade e proximidade
Sociais

A

conteng6o espacial promove a

proximidade flsica, funcional e social;
a concentragio da edificag6o origina
tecidos urbanos densos.

Maior estabilidade social derivada de
um forte sentimento de comunidade,
resultado da mistura de pessoas e

Coes6o social

famllias, econ6mica

A

cidade

6

e

de

equitativa, pluralista e

e

socialmente

O uso mais intenso do tecido urbano

determina nlveis
ooluicSo suneriores

PoluigSo hidrica

de

emissEo e

dos

(superficiais

e

recursos hldricos

subtenineos) s5o

localmente elevados.

Qualidade
Ambiente
Urbano

as

partes

do

sistema
cada
uma delas
contactam os
portadores
informagSo de
caracterlsticas similares.

urbano simplificam-se

s6
de

e em

A dilatag6o dos limites proporciona
urbanizagOes de baixa densidade e
a dispersSo de usos e fun96es.

Elevado grau de fragmentagSo e
segregaqSo social; divis6o de

grupos por distintos estilos de vida

e

sociabilidade

modelos

de
de

consumo. A

A

dispers6o

e

separag6o de

actividades permite obter niveis de
emissSo e ooluicSo menores.

Os nlveis de contaminagdo (flsica e

quimica)

Segregagdo espacial dos usos e

fung6es,

vizinhanqa 6
substitutda por uma outra, dispersa,
orqanizada oor afinidades.

diferentes.

integrada, diversificada e coesa.
Polui96o atmosf6rica

MODELO DE CIDADE DIFUSA

A dispersSo dos usos e actividades

permite obter niveis de poluigSo
hidrica menores; a degradagEo do

'ecossistema fluvial", devido a
artificializag6o da maioria dos
rios/ribeiras 6. no entanto. suoerior.

Polui96o sonora

A

concentrag6o e

congestionamento

do

o

tr6fego

rodovi6rio provoca niveis de ruido

sl tncnnres

Espago P0blico

O

sistema

tradicionais

de

espagos p0blicos

(a rua, a praqa e

o
jardim) constitui o espaqo de estadia
e convivio, por excelEncia.

Dependendo dos tecidos urbanos,
ser

os niveis de ruido podem

menores, id6nticos ou superiores.

O espago publico 6 substituido por

espagos privados

e/ou

urbanos, desportivos, comerciais,
de transoorte. etc..
(continua)

'e2BREHENY, M., "The contraditions of the compact city, a revief em BREHENY, M., (ed.) Sustainable Development and
Urban Form, Pion Limited, Londres, 1992, pp.138-159; CAMAGNI, R., ef a/, I costi collectivi della citt6 dispersa, Alinea Editrice,
Mil6o,2OO2; CHALAS, Y., Les figures de la Ville Emergente ;FREY, H., Designing the City. Towards a more Sustainable Urban
Form; E&FN Spon; Londres, 1999; Achieving sustainable Urban Form, E&FN Spon, Londres, 2000; JENKS, M., ef a/., (eds.)
The Compact City- a sustainable Urban Form, E&FN Spon, Londres, 1996; RUEDA, S., ob. cit., 2000.
'e3Ap".", da discussAo continuar em aberto sobre a diversidade de tipos, o grau de objectividade, a relev6ncia e signific6ncia
dos indicadores, reconhece-se a sua importSncia como instrumento o funcionamento ambiental (consumos energ6ticos, usos
de materiais, de 6gua, de solo, etc.). Esta tem6tica ser6 desenvolvida, como ferramenta indispens6vel para medir e prever
possiveis impactos das actividades humanas e, neste sentido, para orientar as politicas econ6micas, sociais, urbanas e
ambientais. Os indicadores de sustentabilidade para as cidades utilizados para analisar a organizag6o dos sistemas urbanos
relativos a cada um dos modelos (cidade compacta e cidade difusa) e as interac96es entre aqueles sistemas e o ambiente,
relacionaram a estrutura urbana (densidade de populageo, concentragSo e complexidade, etc.), a qualidade do ambiente na
cidade (qualidade do ar, ruido, congestionamento do tr6fego, etc.) e mais i frente neste trabalho.
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semF

p0blicos em grandes equipamentos

MODELO DE C]DADE COMPACTA

Consumo de Para a construgSo e manuteng6o da
materiais

cidade

A

proximidade entre usos e fun@es
bressup6e um menor consumo de
inateriais; a superllcie edificada por

tlpologia ediftcada coNn mabr

6

menor

manutencSo tamb6m.
energia

dispersdo do edilicado e das
infra-estruturas promove um mabr
@nsumo de materiais; a suPerflcie
edificada por habitante 6 superior;

Predomlnio de economias de escala

no que diz respeito ao uso dos
recurcos e do tenit6rio; a
habltante

Gonsumo de Em relagEo d construgSo e gest6o da

MODELO DE CIDAT'E DIFUSA

e a

manutengao.

sua

Tecidos urbanos densos

e

A urbanizacSo
de bailo densHade
'tipologias

e as

cidade.

mncentrados proporcionam gastos

Em relag6o ao modelo de mobilidade.

A mobilidade, sendo um
complemento da sedentariedade,

O modelo de mobilidade baseia-se

hieielata or dc trancnnrta nt'thlico

suoenores-

energ6ticos menores.

da nnnsr rmo enero6tico-

consiste em deslocag6es

A

Em relag6o aos servigos.

edificades

unifamiliares prollovem o aumento

a p6,

de

proximidade das redes assegura

no

autom6vel privado,
provoga consumos de

A

dispersdo

o

que

energia

das redes

fu.

consumos de eneroia menores.

aumentar o consumo de enerqia.

5gua

Na habitag6o plurifamiliar o consumo
de 6gua 6 menor.

Em moradias unifamiliares cofli
jardim e piscina o consumo de

Consumo de Consumo e perda de solo f6rtil.

A cidade e o campo constituem um

A

solo

contribui para

Consumo de Em relagSo As tipologias dos ediflcios.

PreservagSo
versus
DegradagSo
da paisagem

Perda

de

diversidade biol6gica e

cultural.

Aar ra

6

cr

tnariar

da cidade, me$no

'explosSo"

todo espacial; a compacidade urbana

sem'crescimento demogr6fico,
ocupa e degrada 6reas cada vez

sistemas aqricolas e naturais.

mapres,

a

preservagSo dos

ConservaqSo da estrutura agro-silvopastoril dos mosaicos culturais;
preservagSo das estruturas ecolfuica
e cultural.

e

FragmentacSo e insularizagio dos
rurais

ecossistemas naturais

motivada

e
e

pela dispers6o

espaqos edificados

dos
pela

expansSo das infra+struturas de
mobilidade.

Alterag6o do ciclo hidrol6gico (perda
infiltragSo e
capacidade
aumento do escoamento).

de

da

Qualidade
do ar

O grau de contaminag6o que introduz
no-ciclo hidrol6gico global 6 similar;
conservagSo das 6reas de infiltragSo
e dos leitos de cheia.

O

menor consumo

estufa.

energetico
determina uma emissSo de gases

EmissSo de poluentes atmosf6ricos.

Um menor consumo de energia e

Emissdo

de gases com efeito

de

inferior.

uma acessibilidade mais
reduzem

nohrentes-

A

informagao precedente

a

emissSo

de

racional

partlo.llas

lmpermeabilizagEo das Sreas de

infiltracSo,

entre outras, e
das linhas de

encanbmento

drenaoem natural.

Um maior consumo energ6tico 6
respons6vel.

por uma emissEo de

naqcc Rumnor

Devido ao modelo de mobilidade e

ao modelo energdtico, a emiss6o
de poluentes 6 superior.

e a leitura do Quadro anterior permitem-nos reter algumas

considerag6es importantes:

i) a cidade compacta e a cidade difusa correspondem a modelos de organizageo e gestao
territorial antag6nicos mas ndo excludentes, antes complementares, entre outras pelas
seguintes raz6es:

- os processos de dispersao da edificagSo (destinada

maioritariamente

d habitagao

mas

tamb6m ir produg6o e aos servigos) seo consequencia, entre outros, dos problemas e das
limitagOes da cidade compacta tradicional, em que o congestionamento do tr6fego, o ruido, a

fraca qualidade do ar, a falta de privacidade e o controlo social, associado aos elevados
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pregos dos produtos imobili6rios em geral

ed

escassez de uma oferta de habitagEo

condizente com os novos padr6es de consumo (moradia unifamiliar com jardim) s5o alguns

dos motivos (para al6m da deslocalizagSo do emprego) que determinam a procura de um
habitat diferente ao que oferece a cidade antiga;

- a crescente

difusSo urbana n6o se produz em detrimento da cidade convencional nem

anuncia a "morte" do modelo pr6-existente pois continua a depender de um conjunto de
actividades terci6rias fundamentais (as especializadas, as mais directamente relacionadas

com as fung6es de capitalidade, etc.) que continuam

a necessitar de condig6es de

concentragSo e condensagSo urbana, ou seja, da cidade compacta, complementando-se;

- neste sentido, os processos de ocupagSo difusa do territ6rio est6o ligados ds contradigdes
que a cidade compacta produz, pois esta se, por um lado, exalta as vantagens derivadas da
concentragdo (de populagSo, de capacidade produtiva, de servigos, etc.), por outro lado,

exagera os efeitos negativos da densidade, do congestionamento, da baixa qualidade
ambiental, etc.2s;
ii) face quer d condigSo de complementaridade e de inter-depend6ncia que se verifica entre

os dois modelos, quer ds vantagens e desvantagens que cada um deles apresenta e, ainda,

d estrat6gia de intervengSo a adoptar baseada na articulagSo das "duas cidades",

n6o

podemos, ou melhor, ndo devemos privilegiar a primeira conotando-a com a "cidade com
qualidade" em detrimento da segunda associando-a, negativamente

dr

cidade "sem modelo",

sem qualidade;

iii) no entanto, os indicadores urbanos de ocupagSo do territorio utilizados no confronto

- cidade difusa apontam para os seguintes resultados: o consumo
e de recursos utilizados na manutengSo/aumento da organizagSo

directo cidade compacta

de

energia2ss

(complexidade) urbana 6 superior na cidade difusa, assim como o consumo de solo e o nivel

de degradagSo da paisagem (ecossistemas naturais e rurais); o mesmo sucede com as

"alNDOVlNA, F., "The metropolisation of the tenitory.'New territorial hierarchies" em FONT, A., (ed.) The Explotion of the City,
COAC, Barcelona, 2004, pp.2047.
'95sobre o consumo de energia associado ao modelo de mobilidade multi-direccional pr6prio da dispersSo urbana Peter Hall
("Megaciudades, Ciudades Mindiales y Ciudades Globales (1997) em trlRnflru, A., ob. cit., 2OM, pp.117-132) confronta
resultados obtidos por grupos de investigadores distintos. De um lado est6o Peter Newman e Jeffrey Kenworthy que
consideram que no modelo de cidade difusa o consumo de energia 6 substancialmente mais elevado que no modelo de cidade
continua e, no outro lado, estSo Peter Gordon e Harry Richardson que, baseando-se no facto do emprego acompanhar a
deslocalizag6o da resid6ncia para fora da cidade, defendem que o processo se auto-equilibra, sendo o consumo entre os dois
modelos, 6 iddntico. Peter Hall, por seu lado, relacionado a densidade quer com o transporte p0blico quer com o privado,
parece dar razeo ao primeiro ponto de vista, ou seja, o consumo de energia associado ao tr6fego rodovi5rio 6 superior no caso
do modelo difuso de ocupag6o espacial.
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emissoes de poluentes que ambos modelos "projectam" sobre os referidos sistemas, devido
aos tipos de mobilidade, de edificagSo e de servigos associados a cada um delesffi.

iv) por 0ltimo, considera-se que os actuais processos de dispersEo, geralmente deficit6rios
em infra-estruturas imprescindiveis (vi6rias, transporte p0blico e outros servigos urbanos,
equipamentos, espagos livres, etc.), produzem externalidades negativas a que se somam
elevados custos econ6micos, paisagisticos e ambientais, derivados do elevado consumo de

espago

e de energia, moderniza$o da rede vidria e custos de outras infra-estruturas,

argumentos que no seu conjunto recomendam que a din6mica de dispersdo urbana seja

ordenada

e

integrada, pois, como afirma lndovina2eT,

mosaicos urbanos

e

territoriais corresponde

a

"imagem-de-marca" dos novos

a uma forte

integragSo num contexto de

dispers6o.

A relagSo de complementaridade e

os modelos

de

a necessidade de intervengdo tendo

em

inter-dependGncia existente entre

ocupagSo e organizag6o territorial analisados, e

vista a articulagdo entre ambos e a sua integragSo no espago regional onde se inserem,
pode ser expresso gr6fica e sucintamente, do seguinte modo:

'e6RUEDA, S., ob. cit, 2ooo, p.28.
"TtNDovlNA, F., ob. cit., em MARTIN, A., .,2004, p37.
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Quadro 3.2. Factores de dispersSo e de "re-urbanizag6o". Da crise da cidade compacta d integragSo da cidade
difusa

ALTEMQOES

EcoNOMIcAS

CRISE DACIDADE

coMPAcTA

(-

produtiva -+ - Desertificag6o
- TerceirizagSo
_ desrocarizag,o de servigos e _
consumo
- congestionamento
de grandes espagos -+ _ DegradagSo ambiental e
- procula
actividade
-

e -

DeslocalizagSo

lndiMdualizagSo
diversificagSo dos modelos de vida

<- -

moradia unifamiliar com jardim (baixa
densidade)

politica.s'R€s' ' etc.)

crescimento urbano sem crescimento
demogr6fico

patiimoniat

_ .bolha

--r

imobili6ria,

-

lnsuficiencia

(recuperag6o, reabilitagSo,

JJJ

JJJ
da infra-estrutura -)

-

-

colonizag6o

-

ddficite do "U" perif6rico
transi96o

urbanos
- espagos
(condomlnios,

-

emerg6ncia de infra-estruturas -+

-

preexistente

de

-+

Desenvolvimento de sub0rbios
excluentes

etc.)

macro

processos aleat6rios, gestSo adhoc

JJJ
ACESSIBILIDADE
de vias
- reconversao
",
malhas

SUSTENTABILIDADE

ESTRATEGA DE

REDE

<-

-

preservagSo

.

dos

sistemas

narurats e agncotas

- integrar novos produtos urbanos (defesa da multifuncionalidade
-r e paisagisticos
p0blicos
espagos
- da paisagem
(continuidade)
- mistura de usos e fung6es
temAticos (diversidade (- oaroues
espago colectivo adequado 6
Laiviaaaesl '
_ reforgar suportes de nor" - urbanizagio de baixa
centralidade
continuum naturale e continuum densidade
_ culturale

-

construgSo

do

sistema de

-

TNTEGRAGAO DA CIDADE DIFUSA
prioridade aos d6ficites de infra-estrutura e
de espago priblico

- aproveitamento de

oportunidades:

policentrismo

-

discriminagSo positiva; selecgSo

de

iniciativas
pensar e intervir d escala da regi6o urbana

Fonte: adaptado de PORTAS, N., 2004, pp.221-229

TrOs paisagens distintas: cidade compacta, cidade difusa e cen6rios em rede, constituem,

enquanto camadas sobrepostas e inter-actuantes, a estrutura espacial resultante da cidade
contempordnea. Esta, devido a progressiva ocupageo do territ6rio a partir da construgSo de
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espagos contiguos ao aglomerado urbano pr6-existente ou em ereas afastadas deste,
suportada por um conjunto diversificado de redes, apresenta hoje uma dimensdo regiona!.

3.3. Cidade-regiio.

O conceito de cidade-regido na perspectiva da interpretagSo e intervengEo nos territ6rios
urbanos contempor6neos.

A nova condigSo urbana (seja mais ou menos continua ou dispersa, mas em rede) alimentase de relagOes, mais ou menos intensas entre espagos edificados e densos, espagos rurais

e naturais embora infra-estruturados e espagos de transigSo entre uns e outros, exigindo
considerar-se o seu funcionamento num contexto ecol6gico e cultura! mais amplo, obrigando

a manterem-se tais espagos em conjunto na an6lise actualda cidade e na sua constru96o.

A emergdncia de uma nova esfera de intervengSo ao nivel das relag6es entre as cidades e
entre estas e a sua regiSo, tornando necess6rio pensar e intervir n6o s6 a uma escala local

mas, sobretudo,

d

escala regional2es, est6 materializada na ideia de cidade-regido na

perspectiva da interpretagSo e intervengSo nos novos territ6rios urbanos.

O termo cidade-regido surge, pela primeta vez, na obra de Patrick Geddes <Cities

in

evolution> de 19152se com o objectivo de traduzir uma nova configuragSo urbana resultante

da transformagSo das cidades. Ao constatar que favorecidas pela produgSo em grande
escala da energia el6ctrica e pela tecnologia do transporte, as cidades se expandem e
dispersam pelo territ6rio ao longo das rodovias e ferrovias, provocando, em 0ltima an6lise, a
sua aproximagdo e fus6o, o autor britdnico prop6e as nog6es de cidade-regido e conurbagdo
para designar o fen6meno urbano emergente.

Aceita, deste modo, o crescimento da cidade que pode perder os seus limites e expandir-se
no territ6rio passando a urbanizagdo extensiva da cidade-regiSo a ser estruturada pelos
novos sistemas produtivos e de comunicagSo e, neste sentido, como assinala Pavia300, a sua
atengSo centra-se nas redes e nos fluxos, o que constitui, segundo este autor, um avango

conceptual de grande alcance. Para ele concorre tamb6m o facto de Geddes, ao assumir o
crescimento da metr6pole como um dado importante da nova condigSo urbana, ter como

objectivo orientar o desenvolvimento da cidade atrav6s da an6lise dos seus factores, a
previsSo dos seus impactes no ambiente e o recurso ds inovag6es cientificas e d t6cnica.

2e8REES,

W. e WACKERNAGEL, M., "Urban Ecological Footprints: why cities cannot be sustainable and wtry they are a key to
sustainability'em Environmental lmpact Assessment Review, 16, 1996, pp.223'248.
planning movement and to the study ol
'9'GEDDES, P., Ciudades en evoluci6n (Cities in evolution: na introduction to the town
cities, Williams and Norgate, Londres, 1915), lnflnito, Buenos Aires, 1960, p.178.
3@PAV|A,
R., "El miedo al crecimiento urbano' (1996) em naaRrlru, A., ob. cit., 2004, 105-115.
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Adoptando

o

pensamento de Geddes

e face A eviddncia da nova realidade urbana

e

territorial, Lewis Mumford3ol faz evoluir a ideia de cidade-regiSo concebendo-a, num quadro
territorialmente alargado, como uma rede regional aberta que compreende e integra cidades
de diversa dimensSo com o objectivo de estruturar um sistema inter-dependente, mais vasto,

considerando que o reequilibrio ambiental e funcional da cidade s6 ser6 possivel d escala

regional: cidade

e

campo s6o um todo tnico onde se verifica

a manutengSo

da

complexidade e da diversidade eco!6gica e se alcanga um novo tipo de equilibrio ecolfuico
din6mico e uma intima cooperagdo social.

A nogSo holistica e integradora de cidade-regido, tal como 6 entendida actualmente,

foi

proposta, no entanto, por Giancarlo de Carlo em 1962 num SeminArio realizado em Stresa
(lt6lia) sob sua direcASo, intitulado'A nova dimensdo da cidade: a cidade-regi6o'.
Desenvolvido e aplicado no estudo, an6lise e definigSo de estrat6gias de intervengdo em
conurbag6es e territ6rios urbanos de maior desenvolvimento, o conceito de cidade-regido

constitui uma das elaborag6es mais interessantes entSo propostas

e, o que 6

importante, constitui uma vis6o antecipada dos fen6menos que

se manifestariam

mais

ptenamente e de forma generalizada mais de trinta anos depoiss2, ou seja, a partir da riltima

d6cada do s6culo XX, transformando-o num conceito de extrema contemporaneidade e
utilidade quer na an5lise

e interpretagSo, quer na intervengSo nos territ6rios

urbanos

emergentes.

Na definigSo original do conceito, De Carlo considera a cidade-regiSo como uma relagSo
dindmica que substitui a condigSo estdtica da cidade convencional, configurando-se como o

lugar de situag6es em constante mutagSo onde cada parte se articula com as outras, no
dmbito de uma relagEo que muda em cada fase do desenvolvimento: a interpretag6o dos
fen6menos e as interveng6es t6m de ser necessariamente globais e flexiveis (el6sticas),

acrescentando

que,

consequentemente,

a

cidade-regiSo

se

caracteriza

por

uma

multiplicidade de interesses que se difundem por todo o territ6rio num estado de permanente
dinamismo3o3.

A formulagSo desta nova ideia de cidade (-regi6o), contr6ria ao modelo espacial da utopia e

ao modelo da urbanistica progressista, ambos est6ticos, fixos e eternos3oa, considera a
paisagem como um sistema intensamente inter-relacionado e inter-conectado, como um
mosaico complexo composto por uma mistura de usos urbanos e usos rurais, estruturado

pelas novas redes tecnologicas (infra-estruturas de transporte e de comunicagSo, etc.) e
ecol6gicas (continuas e activas), transitando-se do estatismo da cidade pr6-existente para a

'o'MUMFoRD, L., The City in History, chicago, 1961 , p.424.
3o2tNDovtNA,
F., ob. cit. (1992) em uRnrlru, A., ob. cit., 2004,p.27.
'u3DE cARLo, G., cit. em INDOVINA, F., ob. cit. em MARTIN, A., ob. cit., 2004, p.27.
'*PAV|A, R., "El miedo al crecimiento urbano" (1996) em uRRflru, A., ob. cit., 2004, pp.105-115.
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mobilidade e a conectividade do organismo vivo, do ecossistema global que 6 a cidaderegi6o.

No Ambito deste conceito, e face d problem6tica da cidade difusa, descontinua e grande
consumidora de espago e de recursos (e que tem provocado intimeros impactos (negativos)
espaciais, ambientais e sociais na paisagem), a sua compreensEo e superagdo requer a
consideragdo da perspectiva regional na relagSo entre as cldades

entre estas

eo

seu hinterland, uma vez que

o

-

organizagEo em rede

espago urbano

eo

-

e

espago rural sio

mutuamente dependentes, sendo para isso necess6rio compreender que a(s) cidade(s) se
insere(m) numa regiSo urbana cujos recursos naturais e culturais disponiveis condicionam a

sua evolugio, e fundamental integrar em estrat6gias de desenvolvimento tenitoria!
(considerando as escalas local e regional) o dinamismo, a complexidade, a diversidade e a
multi-funcionalidade da paisagem.

E este cen5rio urbano e paisagistico, complexo, extenso e globalizante, constituido de uma
multiplicidade de espagos urbanizados, heterog6neos, crrdavezmais articulados e continuos

e onde a diversidade

-

morfol6gica, ecol6gica e cultural

-

e o funcionamento dindmico dos

sistemas sociais (a facilidade de deslocog6o, de comunicagSo e de informag6o no interior

destes territ6rios), dos sistemas naturais
ininterruptamente, que

a

e dos agrossistemas tradicionais se realiza

ideia de cidade-regiSo explica

e

prop6e como "modelo de

intervengSo".

ldeia que o professor Ribeiro Telles, associando-a ao conceito de paisagem global, tem
defendido na perspectiva da interpretagSo e intervengio na(s) cidade(s) e na regiEo da sua

a uma cidade cada vez mais regional quanto d sua extensSo e
plural (simultaneamente compacta, difusa e em rede, onde se incluem espagos rurais e
influ6ncia. Assim, e face
naturais) quanto

i

sua forma fisica, o conceito de cidade-regiSo constitui, ao mesmo tempo,

uma constatagSo demonstrada pela sua capacidade efectiva de compreensdo e
sistematizagdo

do modelo

contempordneo

de

organizagSo

e

gestSo territorial pelas

comunidades humanas e as suas relag6es com a matriz biofisica e os mosaicos culturais

-

e

uma estrategia de intervengdo no territ6rio, preconizando um tipo de urbanismo de base
sistEmica que promove

a articulagfio

entre os espagos urbano, rural

e natural e, a

perman6ncia das estruturas fundamentais da paisagem (estruturas ecol6gica e cultural, e

estruturas

da

mobilidade), desempenhando

os espagos ndo-edificados um

papel

preponderante nas novas configurag6es e imag6ticas urbanas e territoriais.

Nesta perspectiva, e face d actual dimensdo regional das cidades e d sua compreensSo no

6mbito da nogSo holistica de cidade-regiSo como um sistema complexo e dindmico que
integra tanto os espagos urbanos, como os rurais e as relag6es que se estabelecem entre

t2t

ambos, Teltes3os constata que o restabelecimento da conexSo entre as 6reas urbanas e a
paisagem rural, ou seja, o restabelecimento da unidade cidade

-

campo, resultante de um

tongo processo de humanizagdo,6 de evidente oportunidade porque respeita a diversidade

e o funcionamento dos sistemas ecol6gicos de que a cidade nunca poderd estar desligada,
raz6es, pelas quais, acrescenta, se deve substituir um urbanismo funcionalista de base
zonada por um urbanismo de base sist6mica onde os ecossistemas naturais e os sistemas
agro-silvo-pastoris se articulam com o f6cies edificado da cidade, concluindo em forma de
proposta que "(...)6 esfa a diversidade espacial que hoje deve presidir d cidade-regido(...)".
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Fig. 3.2. Paisagem globale cidade-regiSo
Fonte: TELLES, G.R., 2003, p.111

A cidade-regiSo apresentar6, ent5o, uma estrutura conceptual forte, coesa e aberta

que

integrando o continuum naturale e o continuum culturale306 a transforma em organismo cujo
desenvolvimento

se baseia no equilibrio e na dindmica dos processos naturais

como

contraposigdo ao estatismo proprio dos artefactos.

VisSo adoptada

e ensaiada por McHarg no modelo de

interpretagSo

e

intervengSo que

aplicou d paisagem urbanizada de Minneapolis e St. Paul ('1969), e Denver (1972) sob a
3oSTELLES,

G.R., % Cidade e a Paisagem Global do s6culo XXl" em CAETANO, J.o., A Utopia e os Pes na Terra. Gongalo

Ribeiro Telles, lnstituto Portuguds de Museus, Lisboa, 2003, pp.332-340.

36De

acordo com Telles (ob. cit., 2003, p.344) entende-se por continuum naturale o "...sislema continuo que permite o
funcionamento e o desenvolvimento dos ecosslsfemas naturais e dos agrossrstemas, atravds de estruturas que garantem a
presenga da Natureza e da vida si/vesfre, a diversidade do potencial gendtico (biodiversidade), a circulagdo natural da 6gua e
do ar, a regulagdo das bnlsas, a protecAflo do vento e a estabilidade fisica do tenit6io..." . Por sua vez, o continuum cuftunle 6
definido corno o sistema continuo de espagos e elementos culturalmente significativos, que o Homem construiu interpretando o
meio de modo a que este lhe fosse 0til, quer de 6mbito urbano e arquitect6nico: centros hist6ricos, conjuntos urbanos
tradicionais, valores culturais representativos da arte paisagista e dos jardins, quer de 6mbito rural e natural: matas,
agrossistemas tradicionais, ocon6ncias biol6gicas e geol6gicas. Por corresponderem a espagos e elementos que para al6m do
interesse cultural que encerram terem acrescido um valor ecol6gico intrinseco, podem integrar simultaneamenle o continnum
naturale e o continuum culturale sendo que '(...) sd no entendimenlo desles dois continuos (...) se poderd encontrar a posigio
conecta em relagflo ao Homem, que queremos servti(...)" (CALDEIM CABML, F., ob. cit., 1982, pp.3$54.
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formulagSo de "um plano estrat6gico simples para o homem e a natureza" baseando-se quer

na consideragdo da cidade e do campo como dois bens indispens6veis, diferentes e
complementares, quer na concepgio mais ampla de processo natural para o
desenvolvimento urbano e a distribuigSo do sistema de espagos n6o-edificados, atrav6s da
inter-penetragSo, de forma radial, da cidade e do seu hintertandoT; proposta que pretende

obter

a

m6xima superficie

de contacto entre

edificagdo

e

natureza,

e

promover a

continuidade ecol6gica e cultural e dos espagos de circulagSo, nos quais os movimentos, de
todo o tipo, s6o t6o importantes como a comunicagEo simb6lica e visual, que expressa a
escala regiona! da cidade.

Concepgdo id€ntica

6

formulada, anos mais tarde, por Christopher Alexander na sua

proposta da linguagem dos padr1es na observagdo e actuagSo na unidade cidade

- campo,

baseada numa estrutura alternada de "dedos urbanos e dedos rurais" entrelagadosss, que o
Finger Plan para o planeamento da regiSo urbana de Copenhaga j6 havia idealizado no final

da primeira metade do s6culo XX, e que, de certa forma, 6 de novo ensaiado, j6 neste
mil6nio, por Richard Forman, na sua proposta para o mosaico paisagistico para a regiEo
metropolitana de Barcelona (que se aborda no capitulo 5).

Perpassando a teoria e

a

praxis urbanistica ao longo das 0ltimas d6cadas sem, no entanto,

se ter generalizado como prdrtica e modelo a seguir, a ideia de cidade-regido ganha uma
extrema actualidade uma vez que a Onfase posta nas possibilidades da paisagem global
como conceito integrador, pressup6e um novo modelo de intervengEo que, contemplando os
complexos sistemas de relag6es entre as escalas de intervengSo, se baseia numa estratdgia

clara referida a um conceito forte e a um projecto de imagem globa! que expressam a
dindmica da sociedade e cultura territorial, que abrange tanto os valores como as actividades
quer da cidade, quer do campo.

Traduzida por um conjunto de relagOes din6micas, de interac96es entre espagos (urbanos,

rurais, de transigSo) e entre partes (centros, bairros, periferias), e de situag6es de interpenetragSo

-

inter-comunicagSo, a cidade (regiSo) precisa cada vez mais de arquitectura da

paisagem onde o sistema de espagos nio-edificados como suporte da estrutura fundamental

da paisagem cumpre a fungdo estruturante de condutor arquitectonico e ambiental, e o
sistema de mobilidade se considera um elemento prim6rio-chave de continuidade regiona!.

Face

d mudanga de escala da 6rea do urbano, n5o apenas no espago -

distribuigSo do

edificado sob formas mais homog6neas ou mais complexas por vastos territ6rios
tamb6m no tempo

-

e de informagdo

-
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M"HARG,

1.,

-

mas

diminuigdo do tempo / distdncia e uma maior facilidade de comunicagSo

deparamo-nos, hoje, com

a necessidade,

quanto aos obiectivos e

Design with Nature, John Wiley & sons, lnc., Nova lorque, pp.2 e 65.

'ot ALEMNDER, C., Un lenguaje de patrones, Gustavo Gili, Barcelona, 1980. Nesta estrutura altemada os'dedos urbanos"
teriam um comprimento m6ximo de 1,6 km e os coredores verdes pelo menos a mesma distAncia.
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m6todos que convenham
organizagSo

e

d

actuagdo nesta nova escala, de dar estrutura

inter-depend6ncia de sequ6ncias de conjuntos de edificios

e forma

e de

na

espagos

vazios de edificagdo, num territ6rio cada vez mais amplo, ocupado pela cidade-regi5o, onde

acomplexidadeeadiversidade-morfol6gica,ecol6gica,cultural

-eofuncionamento

dindmico e continuo dos ecossistemas e agrossistemas garante a estabilidade fisica e a

sustentabilidade ambiental

da

paisagem,

ea

perpetuidade

da

qualidade vida das

populag6es.

Neste sentido, o desenvolvimento urbano e territorial baseado no conceito e no modelo de
cidade-regiSo considera (contrariamente ao urbanismo convencional baseado na dispersSo

da edificagSo e na m6xima volumetria a construir) quer a morfologia da paisagem e os
sistemas ecol6gicos, indispens6veis d sustentabilidade do espago, quer os valores culturais

e

patrimoniais das paisagens tradicionais que, sabiamente, integram

o tecido urbano, o

sub(rbio e o campo.

A

metodologia

territorial

e a estrat6gia de "arquitectar a paisagem " d escala da nova dimensdo

da cidade implica o

ea

(re)desenho

reconstrugdo

do

organismo antes

desmembrado (cidade difusa), possibilitando o seu reencaixe, reabsorvendo as suturas e,

deste modo, promovendo o seu aparecimento (e configuragdo) com a forga de uma
expressSo de unidade gU€, baseada no respeito por todas as caracteristicas e
condicionantes fisicas, ecol6gicas e culturais do territ6rio, se afirma na vasta regiSo em que
influi.

No prefdcio da obra de Nuno Portas intitulada

<<a

cidade como arquitectura>, editada em

1969 e oportunamente reeditada em 2007, Fernando T6vora define cidade-regiEo como o

quadro fisico do Homem no seu grau mais complexo, implicando neste conceito, por
complementaridade

e

inter-depend6ncia,

o do

pr6prio campo que fornece

o

espago e

elementos materiais e espirituais para o seu desenvolvimento e subsist6ncia, e dela recebe,
simultaneamente, importante contributo para o seu espirito e o seu corpo, destruindo assim
a dicotomia cidade

-

campo que se afirma cada vez mais fortemente como um quadro (nico.

Enunciado que, quatro d6cadas depois, consideramos de plena actualidade como ideia para

o modelo contemporineo de organizagSo e gestEo espacial, no sentido em que, baseandose na maior complexidade paisagistica e social da nova realidade, e nas relag6es territoriais

em rede, de acentuada mobilidade e menor hierarquia (que "afectam" n6o s6 a esfera da
produgSo mas tamb6m dos servigos, das actividades culturais

e de lazer, o

patrim6nio

paisagistico, etc.), pressup6e um sistema eficiente no uso dos recursos espaciais e dos
recursos ambientais e econ6micos, e um sistema eticaz de resposta ds necessidades da
sociedade (familias, empresas, etc.) sob um crit6rio de ordenamento dos usos do solo e
redistribuigdo dos recursos que permitem a sustentabilidade ambiental e a equidade social.
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Face ao actuat paradigma fenomenol6gico: uma regiSo urbana polifacetica que evidencia
mfltiplas configurag6es e morfologias tanto no que diz respeito d composigSo, estruturagSo e
organizag6o social como em relagSo d fenomenologia dos espagos que a constituem -

mfltiplos territ6rios

e

m0ltiplas formas de urbanizagSo entrelagadas por redes de infra-

estruturas diversas dentro de uma cidade de cidades

-, o conceito de cidade-regido,

demonstrando, uma capacidade efectiva de an6lise e compreensdo, constitui, ao mesmo
tempo, uma estrat6gia de intervengSo no territ6rio que, utilizando o novo desenho urbano de

base sist6mica, promove a coesSo da paisagem global atrav6s da perman6ncia das suas
estruturas fundamentais (ecol6gica, cultural

e

patrimonia!, edificada

e de mobilidade),

contribuindo para a integragdo de estruturas e elementos patrimoniais (de origem natural e
culturat) na cidade e para o desenvolvimento de uma nova concepgdo de patrim6nio mais
inclusiva e abrangente.

4. PATRIM6trttO
Contributos para a an6lise etimol6gica e conceptualda nogSo de patrim6nio.
A tomada de consciOncia de crise da disciplina urbanistica convenciona! e do actual modelo
de desenvolvimento social e econ6mico, respons6veis, nas 0ltimas tr6s d6cadas, pelo
crescimento urbano arbitr6rio grande consumidor de sistemas e recursos naturais, e pelo

conjunto de problemas ambientais, "obrigou" d reivindicagSo de um novo modelo de
desenvolvimento territorial e urbano mais atento aos valores patrimoniais, num sentido
amplo, e d incorporagdo de novas acepg6es sobre os conceitos de paisagem, cidade e
patrim6nio.

Nesta perspectiva, iniciou-se um processo de reflex6o sobre

a

utilizagSo racional

e

a

rentabilizagSo dos recursos sociais, econ6micos e ambientais, existentes, processo que ficou

marcado de modo significativo pela evolug6o da nog6o de patrim6nio entendido como uma
heranga, como um legado que deve preservar-se, valorizar-se

dinamicamente,

nos futuros processos de

e

incorporar-se, activa e

desenvolvimento,

sob crit6rios de

sustentabilidade.

Por outro lado, o conceito de patrim6nio tem sido um tema muito debatido quer no direito

civil que o associa d pessoa, sendo a titularidade um elemento essencial na sua an5lise,
quer no direito priblico que configura o patrim6nio como aquele conjunto de bens cuja
titularidade corresponde a uma administragSo p0blica. E, pois, sobre esta base conceptual,
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concebido como dominio e bem pfblico, ndo enquanto d sua propriedade mas no que diz
respeito d sua fruigSo, que se apoia toda a doutrina actual do patrim6nio30e.
Sendo este o contexto geral em que se inscreve o importante debate disciplinar actual em

torno da definigSo e delimitagdo da nogSo de patrim6nio, pretendemos contribuir, deste
modo, para a an5lise da sua evolug6o terminol6gica e conceptual sem perder de vista a sua
relagSo com o ordenamento e planeamento paisagistico.

Por ter uma dimensSo poli6drica o conceito de patrim6nio 6, tal como o de paisagem,
complexo e poliss6mico adquirindo distintos significados ao longo do tempo. A concepgSo de
patrim6nio tem estado sujeita, historicamente, a diferentes delimitag6es segundo o momento
ou 6poca que se considere.

A andlise etimologica indica-nos que o sentido original do termo 6 do latim patrimoniumslo e
refere-se ao conjunto de pertences, aos bens de familia, remetendo para a ideia de heranga
que se manifesta na continuidade pela transfer6ncia de uma posse.

Neste primeiro sentido,

o '(...) Patrimonio. Esfa bela e muito antiga palavra

estava, na

origem, ligada ds estruturas familiares, econ6micas e juridicas de uma sociedade estdvel,
enraizada no espago e no tempo

(...)"".

Recorrendo ainda a palavras de Choay (na mesma obra e p6gina)'(...) Na nossa sociedade
errante, sempre em transformagdo devido ao movimento e ubiquidade do seu presente (...)

,

o conceito de patrim6nio "(...) 6 o revelador, negligenciado e, contudo, incontestdvel, de um
estado da sociedade e das guesf6es que nela exisfem (...)".
E nesta perspectiva que, j6 no s6culo XIX e, face aos dindmicos processos de transformagSo

vinculados com a reforma urbana de algumas cidades europeias apoiada na substituigEo dos
tecidos mais antigos (o que pressup6e um corte radical respeito ao passado), que se verifica
que 6 esta consciGncia de ruptura e descontinuidade a que suscita o aparecimento de uma
cultura da preservagSo que procura manter a mem6ria do passado comum, convertido em
refer6ncia cultural da propria sociedade moderna312.
E este paradoxo da cultura modernista, que por um lado destroi e substitui as estruturas e os

elementos das sociedades pr6-existentes e, por outro, aposta na preservagSo de outras

manifestag6es (dessas mesmas sociedades)

em processo de desaparecimento,

que

caracteriza o desenvolvimento daquilo que se pode chamar <cultura do patrimonio>: uma

cultura que incorpora

a

preservagSo

da passado como um simbolo da sua

modernidade3l3.
30e

HERNANDEZ,F.F., El patrim6nio cultura[: la memoria recuperada, Ediciones trea, Gij6n,2002, pp.168 e 170.
MACHADO, J.P., Dicion5rio Etimol6gico da Lingua Portuguesa, 3a edigSo, Livros Horizonte, Lisboa, 1977, p.323.
cHoAY, F., L'All6gorie du Patrimoine, Editions du Seuil, Paris, 1992, p.9.
3'2
ROSS, M., Planning and Heritage, E.F.N.Spon, Londres, 1991, p.5.
313
VALCARCEL, J.o., ob. cit.,2000, p.33.
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pr6pria

Neste contexto, podemos intuir que as origens desta cultura da conservag6o traduzida na
reivindicagao de um passado, de um legado em vias de destruigdo e desaparecimento, est6o
no fundamento do conceito de patrim6nio.

Assim e ao mesmo tempo que ganha express6o a sua acepgdo como bem cultural, como
d5diva do passado para o futuro, aumenta a preocupagdo pela sua conservagdo.
Neste sentido, e face ds ameagas de destruigSo e degradagSo dos bens do passado por
parte do desenvolvimento da sociedade industrial, iniciou-se um movimento conseryacionista

que se manifestou em duas tend6ncias distintas quanto aos respectivos conte0dos e
objectivos: o interesse pelo patrim6nio edificado e sua salvaguarda, na Europa, e a
prefer6ncia pelo patrim6nio natural e sua preservagSo, nos Estados Unidos da Am6rica,
reconhecendo ambas, no entanto, os vinculos que unem o mundo moderno com o mundo
antigo

ea

importdncia

da

manutengSo

e

recuperagSo das suas manifestag6es mais

relevantes.

Com efeito, esta preocupagdo pelo patrimonio ameagado consolida-se no periodo da
RevotugSo lndustrial quando nas principais cidades europeias e americanas se dd inicio a

um processo de criagdo de recintos especializados onde se "exp6em" manifestag6es
patrimoniais diversas, tanto naturais como culturais: jardins bot6nicos e zool6gicos, museus
arqueologicos e etnogr6ficos, etc., com objectivos de preservar determinados elementos e
generalizar o seu acesso e fruig6o, ainda que d custa da desvinculag6o do patrim6nio do
espago onde se produziu, do territorio do qual fazia parte integrante.

No entanto, cada uma destas cidades europeias possuia, ao mesmo tempo, um passado
mais ou menos glorioso de que n6o podia desligar-se facilmente e cujos elementos, sendo
expressao desse passado, se converteram em parte fundamental do seu patrim6nio.

O s6culo XlX, no qual este conceito 6 considerado, ainda, vago e indefinido ao ser utilizado

com

o

mesmo significado de termos como arqueologia, belas artes

representou, contudo, uma tomada
corresponder

de consciOncia social sobre o

e

arquitectura,

patrim6nio ao

a um momento hist6rico extremamente positivo na produg6o das

primeiras

medidas efectivas de protecgdo do patrimonio e no seu estudo, divulgagSo e difus6o31a.

Efectivamente, como assinala Jokilehto3ls, ao longo do s6culo XIX e at6 ao inicio da

1a

Guerra Mundial, praticamente todos os paises europeus publicaram legislagSo e criaram
organismos responsdveis pela salvaguarda e protecado do seu patrim6nio edificado,
enquanto que os EUA s6o, na mesma 6poca, o primeiro pais a proteger o seu patrim6nio
natural atrav6s da criagSo do Parque Nacional de Yellowstone.

3ra

"t

HeRNADEZ, F., ob.cit., 2002, p.80.
JOKILEHTO, J.1., A History of Architectural Conservation (1999), Butterworth-Heinemann,

t27

Oxford, 2002, pp.6*281.

Se, durante muito tempo, a no95o de patrim6nio esteve ligada a fragmentos inicialmente
chamados <antiguidades) e depois (monumentos hist6ricos>r316, concebidos e valorizados

de uma forma isolada e descontextualizada no Smbito de uma concepgSo esteticista e
restringida, 6 jA no s6culo XX, depois da 2a Grande Guera Mundial que se manifesta a
consolidagSo de uma progressiva concepgdo muito mais ampla de patrim6nio enquanto
legado da experiEncia e do esforgo de uma comunidade, deixando o dominio patrimonial de

estar recluso em recintos e cidades privilegiadas, e limitado aos edificios individuais,
passando a compreender "(...) os conjuntos edificados e o tecido urbano: quarteirdes e
bairros urbanos, aldeias, cidades inteiras

e

mesmo conjunto de cidades

(...)"t", a partirda

ideia de que o patrim6nio s6 poderia ser compreendido, estudado e preservado no contexto
paisagistico em que foi construido e vivido.
Ser6 a partir dos anos Sessenta do s6culo XX que se consolida a ideia de patrimonio como

uma heranga que ndo p6ra de aumentar por via da anexagdo de novos tipos de bens e

atrav6s do alargamento do quadro cronol6gico

e geogrSfico no dmbito dos quais se

inscrevem estes bens318 e, nesta perspectiva, se reforga a tomada de conscidncia do seu

valor como legado de uma sociedade e do seu car6cter indissol0vel quer da pr6pria
sociedade, quer do territ6rio onde se insere, exigindo um reconhecimento vinculado ao
imbito espacial onde se produziu e que reafirme a sua identidade.
Ser6, nas d6cadas posteriores que, por um lado pela via da arqueologia e do ordenamento
do territ6rio atrav6s da ideia de compreensdo global do espago cujo elemento essencial de

a ser a paisagem, e por outro no alargamento da tomada de consciEncia
social e politica, que se estabelece, de modo s6lido e inequivoco, uma concepgSo mais
abrangente de patrim6nio baseada na ideia de integragSo do patrimonio cultural com o
anSlise passa

natural como duas realidades complementares e estritamente unidas em que a paisagem
surge como o elemento integrador.

Com esta emergente concepgSo surgem novos instrumentos (parque cultural, parque
arqueologico, parque agricola), conceitos (paisagem cultural, paisagem global, patrim6nio
industrial, patrim6nio paisagistico) e crit6rios (ao est6tico juntam-se o cientifico e ecologico)
que o pensamento contempordneo sobre a preservagdo do patrim6nio (evolutivo e dindmico)
passa a incorporar.

Assim, e face ao crescente interesse pela identificagdo, preservagdo e divulgagSo do
patrimonio - centrado inicialmente nas <antiguidades), nos (monumentos> da Historia
316

Choay (ob. cit., 1992, pp.9-10) considera que embora o termo r<monumento hist6rico> surja pela primeira vez durante a
Revolug6o Francesa, em 1760, o alargamento do seu significado - vestigios da Antiguidade, edificios religiosos da ldade M6dia
e alguns castelos que fagam referOncia hist6ria nacional - e a tomada de consciEncia de que enquanto patrim6nio nacional, 6
necess5rio preserv6-lo para o futuro, de acordo com o conceito moderno de conservagSo e restauro, tem lugar na D6cada de
Trinta do s6culo XIX aquando da criagSo em Franga da primeira ComissSo dos Monumentos Hist6ricos.
3t7
cHoAY, F., ob cit., 1992, p.10.
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Humana

e Natural, posteriormente nos centros hist6ricos e mais recentemente

na

consideragdo e valorageo da totalidade da heranga atrav6s de abordagens holisticas de
carScter ambiental - a salvaguarda do conjunto do patrim6nio natural e edificado s6 parece

possivel A luz das "teorias" do ordenamento da paisagem global e do planeamento da
cidade-regi5o, e da conservagdo integrada do patrim6nio que preconizam a necessidade de
planear e agir em simult6neo sobre as estruturas fisicas, os sistemas sociais e naturais num

contexto s6cio-econ6mico, ecol6gico e cultural mais amplo que passa a integrar as relag6es
entre a(s) cidade(s) e a regido onde se insere(m) com vista ao seu desenvolvimento global e
sustent6vel.

Pretende-se, atrav6s

de uma vis6o

reencontro entre o <artificial> e o

globalizante dos bens patrimoniais baseada no

<<natural>>,

e dos problemas que adv6m da sua incorrecta

utilizagSo e gestSo, eliminar as continuas ameagas de destruigSo e contrariar agress6es a
que ambos patrim6nios (natural e cultural) estSo sujeitos consequOncia dos intensos e pouco

qualificados processos de ocupagSo do territ6rio (urbano-turistico, industrial, agro'florestal,
etc.).

Nesta perspectiva, e ap6s sucessivas ampliag6es conceptuais consideramos, por um lado,
que a actual acepgSo de patrimonio reivindica uma consideragSo alargada que incorpora a
paisagem como construgSo hist6rica,

e por outro, a delimitagSo operativa do

paisagistico como o conjunto de manifestag6es resultado das relag6es sociedade

patrim6nio

-

natureza

que possua valor cultural reconhecivel socialmente e identific5vel em termos de equilibrio
ambiental no territ6rio em que se integra.
Assim entendido, o patrim6nio deixa de ser considerado um elemento passivo de orientagdo
museol6gica para, como elemento activo e din6mico, passar a integrar os processos de
desenvolvimento social e econ6mico, sob crit6rios de sustentabilidade, de modo a que a
heranga recebida possa ser transmitida a longo ptazo.

O patrim6nio, na acepgSo global e integrada, surge, assim, como vector indispens6vel de um
desenvolvimento sustent6vel, quer pelo potencial econ6mico que se lhe reconhece como
factor de atracgdo de actividades muito rent6veis ligadas ao turismo e ao lazer, quer pelo
seu contributo na satisfagSo de necessidades sociais b6sicas na preservagdo das mem6rias
e identidades, individuais e colectivas.
Com efeito, as conceptualizag6es contemporineas de patrimonio para al6m de incorporarem
novas abordagens baseadas na valorizagSo deste como recurso escasso e n5o renov6vel, e

na conciliagSo entre a sua exploragSo econ6mica e a sua preservagSo, consideram-no um
elemento pleno de viv6ncias e significado que contribui quer para a manutengdo da nossa
identidade, quer para um maior equilibrio espiritual e uma melhor qualidade de vida.
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Neste sentido, considera-se que o patrim6nio como conjunto de todos os bens naturais ou
criados pelo homem, sem limite de tempo nem de lugafle e, deste modo, entendido num

sentido amplo: monumentos, cidades hist6ricas, arquitectura popular, jardins hist6ricos,
sitios arqueol6gicos, paisagens naturais e culturais, patrim6nio industrial, itiner6rios culturais,

etc., compreende tanto valores tangiveis

-

que se relacionam tradicionalmente com os

materiais, as formas e, em certo modo, tamb6m com as fung6es

-

- como valores intangiveis

que desvelam as raz6es hist6ricas ds que responde a criagdo de tais bens, assim como as

crengas, motivag6es, modos de organizagSo, etc., que regeram em cada comunidade ou
grupo social o curso da sua evolugSo.

O valor intanglvel do patrim6nio, que poder5 definir-se como a "alma" ou espirito que o
caracteriza e lhe outorga a sua atmosfera singular, o seu genuis loccienraizado na mem6ria
historica e colectiva das populag6es, 6 insepar6vel dos componentes materiais, im6veis, dos

valores tangiveis desses mesmos bens

e da

forma tradicional como cada sociedade

plasmou e reconheceu a sua identidade, constituindo o conjunto de ambos a unidade digna
de conservageo32o.

Nesta perspectiva,

a

mais recente conceptualizag1o de patrim6nio veio anexar ao

entendimento e ao valor tradicionalmente concedido aos bens patrimoniais como conjuntos

de componentes fisicos, materiais, de car6cter cultural, a sua dimens6o social como
elemento de pertenga hist6rica colectiva, pela sua capacidade de produzir beneficios
econ6micos e pelo seu valor intangivel como factor de identificagSo, enriquecimento e
solidariedade da comunidade humana a que pertence (a populagdo vinculada ao patrim6nio
constitui uma das raz6es mais s6lidas para a sua conservagSo jd que se trata de um bem
social de pertenga colectiva).

Como sublinha Lowenthal32l,

o

conceito de patrim6nio veio

a aplicar-se

tamb6m ao

intangivel: ao conhecimento e a todo o acervo historico e cultural de uma colectividade.

Contudo,

a

evolug6o conceptual

da

nogSo

de

patrim6nio atrav6s

do

progressivo

deslizamento do inicial conceito limitado ao campo est6tico e "encerrado" na obra singular e

do homem ou da natureza at6 ao actual conceito holistico
correspondente a uma entidade global e integradora, conjunto das manifestag6es de
excepcional criag6o

cardcter cultural resultantes da interacgSo sociedade

-

natureza, detentor de valores

intrinsecos e potenciais de interesse concelhio, nacional ou mundial, e entendido como um
recurso cultural, social, econ6mico

e espiritual, inscreve-se numa fase em que o

debate

continua activo, os conceitos e os crit6rios n6o estSo definitivamente fixados e as linhas de
reflexSo permanecem abertas.

3te
320

3"

ELISSEFF, V., cit. em OESVRT-EES, A.,

.Emergence

et Evolution du terme Patrimoine", Revue Mus6es, no208, Paris, 1995.
ICOMOS, Semin6rio 'El valor intangible del Patrimonio", Sevilha, Oulubro, 2001; http://www.esicomos.org
LOWENTHAL, D., "Heritage and its lnterpreters" em Heritage Communicator, 2(1), Canad5, 1988, pp.4-9.
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Neste inicio do mil6nio e desde uma perspectiva simultaneamente global e local, de presente

e de futuro, a identificagdo, definigdo e revalorizagSo cultural e econ6mica de todos os
<patrim6nios) e a adequada gestSo dos mesmos, tornando compativel a sua protecaSo com

a sua utilizagdo sustent6vel, nomeadamente para o turismo, cultural e ecol6gico, com base
no equilibrio entre os objectivos da preservagSo com os da usufruigdo, exige a integragSo
das quest6es do Patrim6nio no processo de ordenamento da paisagem e nos instrumentos
de planeamento e desenho urbano.

A <consciOncia do patrim6nio> nos profissionais do planeamento urbanistico e paisagistico
torna-se uma condigSo essencial para uma politica de valorizagSo e preservagdo do
<patrim6nio global> herdado, de car6cter relevante, entendido n6o como uma soma de
componentes isoladas, mas como um todo integra! que abarca todos os patrim6nios (bens
m6veis e im6veis, materiais e imateriais e respectivos valores tangiveis e intangiveis) nas
suas inter-relag6es e inter-dependGncias.
4.1. Patrim6nio naturale patrim6nio cultural
Face ds ameagas de destruigSo dos espagos, estruturas e elementos de car6cter naturalou

cultural, provocadas pelo desenvolvimento da sociedade capitalista industrial cuja incid6ncia
afecta no contexto americano um espago natural, primitivo, enquanto que no dmbito europeu
recaem sobre um territorio marcadamente humanizado, assistiu-se a partir do 0ltimo quartel

do s6culo XlX, a um crescente interesse quer pela identificagdo, preservagdo e divulgagSo
dessas pr6-exist6ncias (naturais e culturais), quer pelo controlo das agress6es que sobre
elas incidem.

E num contexto marcado pela progressiva consciencializagSo dos problemas e desafios
inerentes d protecgso do patrim6nio, por um lado, e pela necessidade de um debate
alargado e permanente sobre o patrim6nio na perspectiva global, por outro lado, que
abordaremos as principais ideias e os principais conceitos veiculados quer pelos
documentos nacionais e internacionais de maior difusSo e significado, quer pelas distintas
abordagens de diversos autores.
Ost322 considera

que as an6lises te6ricas do patrim6nio n6o fazem senSo demonstrar o que,

desde logo, anuncia o sentido comum da palavra, pois quando falamos, como sucede cada

vez com mais frequ6ncia, de <patrim6nio natural>, <patrim6nio cultural>, <patrim6nio
urbano>r, <arquitectonico>, <arqueol6gico>, <<paisagistico>, que fazemos sen6o designar
uma ordem de realidade que nos supera, que 6 comum e querida por todos?

3"

OST, F., La nature hors la loi. L'6cologie

i

l'6preuve du droit, Editions La D6couverte, Paris, 1994, p.297.
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Tradicionalmente, tais express6es

do patrim6nio s6o apresentadas separadamente,

de

forma dividida por sub-categorias ou sub-classes correspondentes drs distintas 6reas ou
disciplinas do conhecimento cientifico enquanto express6es especificas aparentemente
aut6nomas mas, efectivamente e em qualquer caso, inter-relacionadas e inter-dependentes.
Pelo que se coloca a necessidade de estabelecer uma convergGncia destas sub-categorias

ou divis6es no sentido de enfatizar a salvaguarda, preservagdo e valorizagEo do patrim6nio
enquanto um processo holistico que tem como refer6ncia o ambiente total, a paisagem como
uma unidade.
Nesta perspectiva, embora se considere que conceptualmente, quer ao nivel te6rico, quer

pr6tico,

a

consideragdo

e o tratamento

multi-disciplinar do patrim6nio deva ser unit6rio,

baseando-se no seu entendimento como um todo, aceita-se que as adjectivag6es ou
divisOes do patrim6nio atr6s referidas, n6o devem supor um parcelamento ou diminuigSo do

valor global do conceito mas que podem, antes, ser encaradas n6o como considerag6es

parciais mas como "simplificag6es' que, partindo do entendimento integral, tratam de
explic6-lo.

A evolugEo semdntica do conceito de patrim6nio 6 influenciada pelos diferentes contextos
hist6ricos e sociais. No decurso do s6culo XX os entendimentos de cultura e hist6ria
passaram por modificag6es significativas que se repercutiram na compreensdo dos bens
considerados patrim6nio.

Ora, a revisSo de significados da nogSo de patrim6nio ent6o operada, baseada na ideia de
converg6ncia e complementaridade das nog6es de cultura e natureza323, possibilitou, a partir

de determinado momento, a integragSo definitiva da natureza nas politicas culturais, sendo

no 6mbito destas que se devem procurar os elementos para compreender a evolugSo e
significados do conceito de patrim6nio natural.
O conceito de patrim6nio naturalter6 surgido ainda no s6culo XIX quando em 1872 foi criado

nos EUA

o

Parque Nacional de Yellowstone

(o

primeiro

a nivel mundial)

como

um

instrumento para a preservag6o de espagos naturais e cuja matriz conceptual integrou tr6s
aspectos fundamentais: (i) o reconhecimento da import6ncia de um territorio natural no seu

estado primitivo, (ii) a sua consideragSo como um bem natural de interesse p[blico com
"valor nacional" e, neste sentido, objecto de protecaSo pelo Estado, e (iii) a valorizagdo da
qualidade est6tica da paisagem natural como principal fundamento para a sua classificagSo
como 6rea de paisagem protegida.
Este modelo foi, a partir de ent6o, adoptado por diferentes paises nos distintos continentes

em fungSo das respectivas caracteristicas geogrSficas e territoriais e das condicionantes

"'A

UNESCO (1985) considera que, na verdade, natureza e cultura se complementam, pois a identidade cultural dos povos 6
'construida" no meio em que vivem, sendo que parte da beleza das mais belas obras criadas pelo homem prov6m exactamente
da integragSo com o lugar em que se encontram.
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politicas e s6cio-econ6micas, conduzindo

dr

instituigdo de distintas categorias ou classes de

6reas naturais protegidas (parques nacionais, parques naturais, reservas naturais, etc.) quer
de car6cter p0blico, quer privado.

A importdncia e a necessidade da preservagSo do aspecto origina! das paisagens e sitios
naturais atendendo d sua importdncia est6tica e cientifica, e ao facto de constituirem um
patrimonio considerado um factor essencial na qualidade de vida das populag6es, esteve na

origem da Recomendag6o sobre a Salvaguarda da Beleza e do CarScter das Paisagens e

dos Sitios, emanada pela Confer6ncia Geral da UNESCO reunida em Paris de 9 de
Novembro a 12 de Dezembro de 1962.
Este documento ir6 contribuir para o alargamento da nog6o de patrim6nio naturalque passa

a integrar as paisagens e sitios naturais cuja formagSo se deve, na totalidade ou em parte,
quer d natureza, quer ir obra do homem, considerando que os estudos e as medidas a tomar
com vista d sua protecgdo deverEo alargar-se a todo o territorio.

Nesta perspectiva, prev6 a criagdo de parques nacionais e de reservas naturais, parciais ou

integrais que, para al6m da protecgso da natureza

e do

patrim6nio natural, permitam

enquanto zonas experimentais a investigagdo, a formagEo e o restauro deste patrim6nio.

Por outro lado, na sua evolugSo din6mica ao longo do s6culo XX, o pensamento sobre a
preservagSo do patrim6nio natural r,edefine os objectivos desta que passa a considerar para

al6m da beleza excepcional e da qualidade est6tica das paisagens, crit6rios cientificos e
ecol6gicos expressos numa abordagem sist6mica ao funcionamento e ds relag6es entre os
elementos da natureza.

Em 1970 6 langado pelo Conselho da Europa, o Ano Europeu da ConservagSo da Natureza

que mobilizando a opiniSo pUblica, no velho continente, contra a utilizagSo incorrecta dos
espagos e recursos naturais, contribuiu de forma decisiva para os problemas do ambiente e
paru a necessidade priorit6ria da gestSo racional e preservagSo do patrim6nio natural.

Com objectivos de conservagdo deste patrimonio (solo, 6gua, flora, fauna) tendo em vista
finalidades did5cticas, cientificas e turisticas (D.L. 187171 de 8 de Maio), 6 criado, no ano

seguinte, em Portugal,

o Parque

Nacional da Peneda-Ger6s,

protegida que no nosso pais possui

a

primeira

e

0nica 6rea

o nivel mais elevado de classificagSo de drreas de

paisagem protegida.

Face d crescente preocupagSo pela preservagdo do patrimonio motivada pelo aumento e

rapidez dos processos da sua destruig6o, degradag6o

e adulteragao, e ao

interesse

universal pelos bens culturais e naturais, do passado e de valor excepciona!, a UNESCO
realiza em 16 de Novembro de 1972, em Paris, uma nova Confer6ncia Geral da qual resulta
a elaboragdo da Convengdo para a ProtecgSo do Patrim6nio Mundial, Cultural e Natura!.
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Documento que amplia, ainda mais, o dmbito conceptual de patrimonio natural ao mesmo

tempo que possibilita a integragdo definitiva da natureza nas politicas culturais, d escala
internacional, generalizando as pr5ticas preservacionistas de origem norte-americana e
europeia, difundidas pelos crit6rios e principios estabelecidos.
Entendendo de forma inovadora a cultura e a natureza como valores indissociSveis, assume

que

o

patrim6nio cultural

eo

patrim6nio natural constituem um todo harmonioso e

homog6neo, considerando (no Artigo 20) como patrim6nio natural:

- os monumentos naturais constituidos por formag6es

fisicas e biol6gicas ou por grupos de

tais formagOes com valor universalexcepcional do ponto de vista est6tico ou cientifico;

- as formag6es geol6gicas e fisiogr6rficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem

habitat de esp6cies da fauna e da flora ameagadas, com valor universal excepcional do
ponto de vista da ci6ncia ou da conservagSo;

- os sitios de interesse natural ou zonas naturais estritamente

delimitadas, com valor

universal excepcional do ponto de vista da ci6ncia, conservagdo ou beleza natural.

A definigSo de patrim6nio natural, consagrada pela referida ConvengSo, como as formag6es
fisicas, biol6gicas, geol6gicas e fisiogr6ficas, os bi6topos de esp6cies faunisticas e floristicas
ameagadas, e os espagos naturais not6veis, baseia-se em tr6s crit6rios essenciais: o valor

est6tico,

o valor

cientifico

e o valor

ecol6gico32o,

que justificam

o seu reconhecimento

internacional e as raz6es da sua preservagSo.

Ao contrdrio dos valores est6tico e cientifico presentes e articulados no conceito de
patrim6nio natural desde as primeiras D6cadas do s6culo XX na legislagSo de distintos
paises europeus3's, o valor ecol6gico revela-se como um crit6rio muito mais recente,
introduzido na D6cada de Sessenta, em fungSo do desenvolvimento das ciEncias naturais.

Se os primeiros correspondem a atributos, qualidades e valores formais que devem ser
preservados, o crit6rio instituido pela ecologia adoptando uma vis6o dinimica e sist6mica
sobre

o territ6rio assume a sua

preservagSo considerando

os processos e

din6micas

naturais, e as inter-relag6es entre os ecossistemas e elementos da natureza.

Se o valor est6tico se expressa na extraordin6ria e excepcional beleza de espagos e sitios
naturais como 6 o caso da Reserva Natural de Scandola e dos Cabos Girolatta e Porto, na
C6rsega, o valor cientifico manifesta-se nas zonas que contendo formag6es e elementos
naturais com valor universal excepcional do ponto de vista da ciEncia ou da conservagdo,

e reforgados em '1977 atraves do documento intitulado Directrizes Operacionais para
"' E"t", foram estabelecidosMundial
(o que permitiu a realizagSo das primeiras inscrig6es de bens na lista do patrim6nio
lmplementagSo do Patrim6nio

Mundial) com a contribuig6o da UniSo lnternacional para a ConservagSo da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN, no
original IUCN e, a partir de 1990, The World Conservation Union) organizagSo que colabora com a UNESCO na avaliag6o
tdcnico-cientifica do patrim6nio natural.
325
Se e, Franga a Lei de 0205/1930 prev6 o estabelecimento de uma lista de monumentos e sitios naturais de importancia
cientifica, pitoresca, hist6rica e artistica, em lt6lia aLei 1497 de 29106/1939 considera para a classificagSo de um bem natural
como patrim6nio o seu " (...\ notdvel cardcter de beleza natural ou de singulaidade geoldgica (...)". Por sua vez no nosso pais
a Lei n2].032 de 11 de Junho de 1949 considera corno monumentos nacionais todos os elementos ou conjuntos de valor
arqueol6gico, hist6rico, artistico ou paisaglstico.
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sdo consideradas fundamentais para a compreensdo e conhecimento cientifico da hist6ria
dos processos naturais do nosso planeta, sendo exemplo as Montanhas Rochosas nos EUA

e Canad6. O valor eco!6gico, por sua vez, prende-se com a importdncia dos locais como
habitat de esp6cies em perigo de extingSo ou como detentores de processos ecol6gicos e

biol6gicos, importantes, como

6o

caso da Floresta Laurissilva da Madeira (o crit6rio

cientifico tamb6m foi utilizado como crit6rio para a sua classificageo como patrim6nio natural,
mundial).

A construgSo da nogSo de patrim6nio natural revela dois caminhos ou sentidos
complementares testemunhados pelas prdticas institucionais responsSveis pela sua
preservagdo. Ao mesmo tempo que no 6mbito mundial a ideia de patrim6nio natural aflrmou-

se, como acab6mos de ver, como expressSo de monumentalidade e beleza derivada de um

sentido de grandiosidade como preocupagdo est6tica

e

representagSo

dos

m6ximos

testemunhos da natureza cuja integridade e intocabilidade 6 proposta pela ciOncia ecol6gica,

no plano nacional e ainda sob os auspicios da UNESCO, a Recomendagdo sobre a
Protecado, no dmbito Nacional, do Patrimonio Cultural e Natural (Paris, 16 de Novembro de
1972) entende-o como um bem natural de valor especial que fazendo parte do quadro de

vida humana no qual desempenha uma fungSo activa e com um significado ligado ds
pr6ticas sociais e d mem6ria colectiva, a sua preservagEo e valoriza$o dever6 ser
integrada, como um dos aspectos fundamentais, nos processos

de ordenamento

e

planeamento paisagistico aos niveis nacional, regional e local.
Apesar do que defende Lefeuvre326, ao considerar que a Conveng6o do Patrim6nio Mundial
evidencia uma estrat6gia elitista de raridade e grandiosidade que sublinha a ideia de que

a de valor excepcional a preservar, a verdadeira
natureza-anaturezaprimitiva-eaqueelaseop6e-anaturezahumanizada-,eque
pode ser degradada, pensamos que as ditas ConvengSo e RecomendagSo, ambas da

existem duas categorias de natureza:

UNESCO e redigidas na mesma data, veiculam uma estrat6gia de complementaridade na
concepgSo de patrim6nio que se expressa tanto no alargamento do quadro geogr6fico
abarcando quer o dmbito mundial (n6o s6 a Europa), quer o nacional e o local, como no

quadro cronol6gico e tipol6gico passando a incorporar quer os bens do passado, quer os
mais recentes, tanto os de valor universal como os de valor especial e nacional, chegando a
recomendar aos Estados membros a elaboragSo de politicas e programas visando o restauro

de espagos naturais entretanto degradados pela aca6o humana, nomeadamente pela
ind0stria.

326

LEFEUVRE, J.C., "De la protection de la nature d la gestion du patrimoine naturelle > em JEUDY, H., (coord.), Patrimoines
en folie, Editions de la Maison des Sciences de L'Homme, Paris, 1990, pp.29.76.
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Nesta perspectiva, a partir de ent6o, o reconhecimento do patrim6nio natural considera quer

a visSo holistica e sist6mica do espago, exigindo o estudo e a interveng6o em escalas
territoriais mais amplas, contemplando o estudo e as condigOes de integragio dos bens
naturais cuja preservagio deverS ter em conta tanto os elementos individualizados, como a
globalidade desse patrim6nio, quer o processo e o grau de degradagdo do planeta, podendo

a

praxis reconverter uma 6rea degradada num ecossistema natural, pelo que "(...) no que

respeita ao patrimdnio natural devem ser elaborados programas para

o

restauro de zonas

(...) que tenham sido degradadas peta ind1stria ou por outras actividades humanas (...)""'.
Consequentemente, as riltimas tr6s d6cadas do s6culo XX foram marcadas por alterag6es
significativas na concepgdo do patrim6nio resultando na incorporagSo de novas categorias

de bens,

nomeadamente

de bens naturais, concepgdo que foi

fundamental para o

fortalecimento das prdticas e da nogSo de patrimonio natural.

Atrav6s

de uma visSo renovada que concebe natureza e cultura como

dependentes e articuladas exigindo uma abordagem conjunta, os bens naturais
estruturas e elementos

- passaram

dimens6es

-

espagos,

a ser entendidos quer como testemunho da evolugSo de

processos ecol6gicos e biofisicos, quer como resultado do processo hist6rico da apropriagSo

socialda natureza.

E, neste sentido, o patrimonio natural consequOncia da interacgSo entre sociedade e

o

territ6rio inscreve-se, assim, na mem6ria colectiva dos distintos grupos sociais ao adquirir,
para estes, significado e sentido, tornando-se uma refer6ncia hist6rica.

RazSo pela qual

o conceito de patrim6nio natural integra actualmente, quer os

ecol6gicos pouco transformados pela acgSo do homem
natural

-,

sistemas

- e que expressam a sua dimensSo

quer os espagos e elementos que correspondem fundamentalmente ao resultado

daquela ac96o

-

e que representam a sua dimens6o cultural.

Pelo que na preservagSo do patrim6nio natural passam a convergir tr6s tipos de interesse: o

interesse produtivo da actividade econ6mica; o interesse ecol6gico da biodiversidade; e o

interesse s6cio-cultural das estruturas

e das pr6ticas recreativas e

did6cticas

a

ele

associadas32s.

Efectivamente, a interpretagdo contempordnea reivindica uma leitura, global e transversal do

patrimonio, baseada numa renovada

e

permanente dialEctica entre natura

e

cultura,

entendendo-as como parte indissoci6veis de um todo indivisivel cujo desenvolvimento a

longo prazo, tanto da natureza como da sociedade, pressupOe uma intervengSo no
patrimonio comprometida com o genius /oci e com a sustentabilidade.

327

UNESCO, RecomendaqSo sobre a ProtecA6o, no 6mbito Nacional, do Patrim6nio Cuttural e Natural, Paris, 16 NOv. 1972,
lntrodugSo, p.1.
328
SABATE, J., "El Parc Agrari del Baix Llobregat' em 6rea - Revista de debats territorials, no8, Diputaci6 de Barcelona,
barcelona, Marqo de 2000, pp.251-282.
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Para ela concorreram, para al6m da referida ConvengSo que outorga igual importincia aos
bens culturais e aos bens naturais que passaram a ser objecto de igual atengSo: (i) a Carta

Mundial para

a

Natureza (ONU, Estocolmo, 1982) que adopta

organismos e recursos naturais

-

o

principio de que os

que no seu conjunto constituem o patrim6nio natural

-

devem ser geridos de modo a manter uma produtividade sustent6vel; (ii) A Convengdo da

o Ambiente e o
preservagEo da diversidade

Biodiversidade (Rio de Janeiro, Confer6ncia das Nag6es Unidas para

Desenvolvimento, Unced, 1992), cujos objectivos s6o

a

biol6gica, o uso sustent6vel dos seus componentes e a distribuigSo equitativa e justa dos
beneficios provenientes da utilizagdo de recursos gen6ticos, e (iii) a Carta da Terra (ONU,
Paris, 2002) que baseada numa visSo 6tica e holistica considera as inter-depend6ncias entre

a sociedade e a natureza na configuragdo de um todo indivisivel, e configurando.se como
um c6digo universa! de conduta para orientar os povos e as nag6es no sentido de alcangar
um futuro sustent6vel para o planeta e a humanidade.

Na realidade, essa interacAso entre as dimens6es natural e cultural do patrim6nio apresenta

importAncia pr6tica

e

significativa

na construgSo desse futuro, verificando-se que

a

importAncia da cultura e a sua relagdo intrinseca com a natureza tem sido reconhecida pela
UNESCO como instrumento do processo de desenvolvimento a longo prazo.

No entanto, e face ao facto de cultura e natureza continuarem, ainda hoje, tanto uma como
outra, ameagadas pelo facto de estarem separadas num momento em que a preocupagdo
pela protecA6o e valorizagdo do nosso patrim6nio

- quer natural, quer cultural - ter tomado

uma amplitude sem precedentes, s6 o lago formal entre elas, s6 a nova alianga necess6ria
entre estes fundamentos da vida, humana e planetSria, constituir6 o paradigma a adoptar na
interpretagdo e intervengEo no patri m6n

io32e.

Esta ideia de integragSo do patrimonio natural com o culturalfoi, paulatinamente, assimilada

pelos documentos normativos internacionais que passaram
"unificada"330, considerando que no renovado conceito

para

a

definigdo da identidade

e para a

a

trat6-los

de

forma

de patrimonio, aquele que contribui

construgSo da mem6ria,

a conexdo entre as

dimens6es natural e cultural, 6 fundamental na compreensSo, estudo, valorizagSo e gestdo

do

patrim6nio

ao qual se atribui um novo papel no processo de ordenamento

da

paisagem331.

3'e
330

BATISSE, M., "Conservation du Patrimoine : vingt ans aprds " em Sources UNESCO, no39, Jul/Ago., Paris, 1992, pp.7-8.
BARATA, F.T.; MASCARENHAS, J.M., ob. cit.,2ctrt2,p.12.
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Nesta linha de ac96o, com objectivos de projectar o futuro atraves da reactivagEo e reestruturagao de determinados
tenit6rios, o Govemo holandOs integrou em 1999 no 50 Documento de planeamento bioflsico do pais, o Programa-plano
Belvedere Nofa que, como estrat6gia, baseando-se na utilizag6o dos recursos patrimoniais para melhorar a qualidade das
paisagens e dos ambientes, urbano e rural, propOs-se incorporar a identidade hist6rico-cultural no imbito dos processos de
ordenamento e planeamento paisagistico,
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Nesta perspectiva, opondo-nos

a uma vis6o

parcial

e redutora, e ao entendimento e

tratamento fragmentado do patrim6nio e dos seus problemas (que impedem, por exemplo, a

apreensdo de quest6es imateriais, igualmente relevantes, como

a

e

a crise de identidade

da nova abordagem
integrada ao conceito de patrim6nio cujos bens, naturais e culturais, se consideram

cultural), consideramos imprescindive!

aceitag6o

consolidagSo

complementares, sin6rg icos e ind issoci5veis.

Ora, o patrim6nio natural enquanto conceito l6gico e em permanente articulagSo com a
nogSo de patrim6nio cultura!, interv6m na sua definigdo e valorizag6o332.

Considerando este pressuposto, propomo-nos iniciar a discussSo d volta da tem6tica interdisciplinar do patrimonio cultural, situando, no tempo e no espago, a g6nese e a evolugSo
deste conceito, produzidas no Ambito das tutela da sua protecgdo institucional.

O conceito de patrim6nio cultural terS surgido ainda no s6culo XVlll associado na

sua

acepgdo inicial ao conjunto de obras, criadas pelo homem, de grande prestigio hist6rico e
simb6lico e, por isso, apreciadas como valiosas e legitimas, conceptualizaglo que se imp6s
baseando-se na hist6ria, arqueologia, arquitectura e t6cnicas de conservagSo e restauro333.

A monumentalidade, a grandiosidade e o valor excepcional vinculados ao significado origina!

do termo, imp6e barreiras d sua apropriagSo pelas populag6es e conduz a uma

visSo

museologista e contemplativa do patrim6nio.

Significado e visSo que permanecerdo ao longo do s6culo XIX e nas primeiras d6cadas do

S6culo XX, com

a

conotagSo da nogSo de patrim6nio cultural ao patrim6nio edificado,

representado pelos monumentos de maior significado hist6rico, constatando Choay que no

final da Segunda Guerra Mundial, apesar do n0mero de bens culturais inventariados e
c-lassificados ter sido multiplicado por dez, a sua natureza (arqueol6gica e arquitect6nica, de

car6cter erudito) n6o tinha mudado nada3s.
O s6culo XX acabar6 por supor a tomada de consciOncia de que 6 necessdrio e obrigat6rio

garantir

a

salvaguarda

e

conservag6o do patrim6nio cultural, assumindo-a como uma

preocupagSo social e institucional primordial.

Verifica-se, ent6o, um crescente interesse pela identificagdo, preservagSo

e

difusSo do

patrimonio, centrado inicialmente na conservagSo dos monumentos hist6ricos e
posteriormente alargado a outros tipos de bens e a outras 6pocas e regi6es onde se
inscrevem.

Com efeito, a preservagdo dos bens culturais como preocupagSo principal dos organismos
internacionais (mas tamb6m nacionais) encontra-se plasmada num vasto
332

e

diversificado

THOMAS, R.C.; WELLS, D., "Nature Conservation and Historic Properties: an integrated approach" em GRENVILLE, J.

(ed.), Managing the Historic Rural Landscape, Routledge, Londres, 1999, pp.140-162.
333

AIRES-BARROS, L., 'Patrim6nio cultural, novos enfoques e paradigmas' em AA.W., Patrim6nio, territ6rio e Sociedade,
Actas dos X Cursos lnternacionais de Ver6o de Cascais, lnstituto de Cultura e Estudos Sociais, Cascais, 2004, pp.7-25.
3'o
cHoAY, F., ob. cit., 1992, p.10.
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conjunto

de

documentos cujos textos apresentam um car6cter juridico

e,

portanto,

obrigat6rio como 6 o caso das Conveng6es uma vez aprovadas e ratificadas pelos distintos
governos; um carScter orientador como as Cartas, RecomendagOes e resolugOes; territorial,

no sentido de poder ser nacional, continental ou mundial; e conceptual ao abarcar bens
materiais e imateriais, im6veis e m6veis, tangiveis e intangiveis, que v6o dos monumentos e

obras de arte, aos centros hist6ricos e paisagens, mas tamb6m valores, tradig6es e lugares
de mem6ria, entre outros.
Por outro lado, d ampliag6o do conceito de cultura que passou a incluir para al6m do elitista

opopular,otradicionaleomoderno,op0blicoeoprivado,edsalterag6esnasuaprodugEo,
circulagSo e consumo, correspondeu uma modificagdo da concepg6o de patrim6nio cultural
cuja construgdo enquanto operag6o din6mica33s, possibilitou o alargamento do conceito "(...)

para que nele se possam reconhecer todos os grupos soclais (...) incluindo ndo s6 os
produtos das e/ifeg mas tambdm os populares, ndo s6 os artefactos tangiveis mas tambdm
o patrim6nio intangivel, n1o s6 produzido pelo Homem, mas tamb6m derivado da Natureza e

ainda permitir

a sua continua actualizag1o

possibilitando que

se esfenda ndo s6

ao

patrimonio criado no passado, mas tambdm ds express6es culturais do Wsente (...)""u.
Na realidade, os conceitos e as doutrinas sobre o patrim6nio evoluiram significativamente ao
longo do 0ltimo s6culo.

Considerado

o

primeiro documento internacional sobre

a

conservagdo

e o restauro

de

e hist6ricos, a Carta de Atenas (1931) consagra, desde logo, um
conceito de patrim6nio que se caracteriza por considerar as relag6es dos elementos
edificados de import6ncia historica com o espago contiguo, ao recomendar no Art.7o, o
respeito pelo car6cter e fisionomia da cidade especialmente na 6rea envolvente aos
monumentos artisticos

monumentos antigos o que representa um passo importante, embora bastante restringido,
para o alargamento do dominio patrimonial.

Este ser6 decisivamente instituido pela Carta de Veneza (1964) onde se afirma
expressamente que a nogSo de monumento hist6rico compreende tanto o elemento
arquitect6nico isolado como a envolvente urbana ou natural que seja expressSo de uma
determinada civilizagSo ou acontecimento hist6rico, ao afirmar que a conservagSo de um
monumento implica igualmente a das condig6es ambientais que o envolvem (art.6o e 14o) e

que, em nenhum caso, pode ser separado da hist6ria de que 6 testemunho, nem do
ambiente em que se encontra (art.7o).
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Entende-se gue a construg6o do patrim6nio cultural 6 uma operag6o din6mica no sentido em que em vez de tomaf a
heranga, o legado como algo im6vel, est5tico valorado apenas pelo seu valor intrlnseco (raridade, beleza, estilo, material)
passou-se a considerar o processo da sua produg6o e circulagSo social, revendo-o na sua dinSmica pr6pria; e neste sentido,
uma sociedade gue ngo integra novas ideias ou se adapte a novas condig6es cone o perigo de retrocesso cultural.
336

ArREs-BARRos, L., ob. cit., 2004, p.13.
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Alguns anos antes (1954), a Convengdo de Haia (para a ProtecgSo dos Bens Culturais em

caso de conflito armado) havia contribuido para a definigSo do conceito de patrim6nio
cultural associando-o aos bens culturais, m6veis (as obras de arte, os manuscritos, livros e
outros objectos de interesse artistico, hist6rico ou arqueol6gico, assim como as colec96es

cientificas e as importantes colec96es de livros, de arquivos ou de reprodugSo dos bens
referidos) ou im6veis (monumentos, os sitios arqueol6gicos, os conjuntos de construgOes

que apresentam um interesse hist6rico ou artistico, os edificios - museus, bibliotecas,
arquivos - onde se conservam ou exp6em os referidos bens m6veis, e os centros
monumentais)que apresentam uma grande importdncia para a humanidade, raz6o pela qual
a sua protec96o e conservagSo devem ser asseguradas internacionalmente.

Depois de, no mesmo ano, a ConvengSo Cultural Europeia propor aos paises do velho
continente tomarem as medidas adequadas para

a

salvaguarda do patrimonio cultural

comum da Europa.

A responsabilidade planet6ria, mas tamb6m nacional, pela salvaguarda e valorizagdo activa

do

patrim6nio cultural

eo

alargamento

da sua

conceptualizagSo

s6o

veiculados,

respectivamente, pela Conveng6o do Patrimonio Mundial e pela Recomendag6o no dmbito
nacional. Ambos os documentos (1972) consideram

o patrim6nio natural e cultural como

duas reatidades complementares estreitamente unidas cuja salvaguarda aos niveis mundial

e nacional dever6 ser considerada como um dos aspectos fundamentais do planeamento

e

ordenamento palsagistico e contribuir para o desenvolvimento harmonioso do Homem.
Conceptualmente o patrim6nio cultural passa a estar integrado por tr6s grupos de bens:

- os monumentos -

obras arquitect6nicas, de escultura ou de pintura monumentais,

elementos de estrutura de car6cter arqueol6gico, inscrig6es, grutas e grupos de elementos
com valof3T universal excepcional do ponto de vista da hist6ria, da arte ou da ci6ncia;

- os conjuntos -

grupos de construg6es isolados ou reunidos que, em virtude da sua

arquitectura, unidade ou integragSo na paisagem t6m valor universal excepcional do ponto
de vista da hist6ria, da arte ou da ci6ncia,

- os sitios

-

obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas,

incluindo os locais de interesse arqueol6gico, com valor universal excepcional do ponto de
vista hist6rico, estEtico, etnol6gico ou antropologico.

Verifica-se, pois,

a

ampliagdo

do conceito e do dmbito de patrim6nio cultural

que,

considerado globalmente como um todo homog6neo, compreende para al6m das obras de

337

Na definigao de patrim6nio cultural proposto pela RecomendagSo sobre a Protecgio, no Ambito nacional, do Patrim6nio
Cultural e Natural, o valor universal excepcional atribuido aos bens culturais deve ser substituido pelo valor especial dos
mesmos.
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grande valor intrinseco, os elementos mais modestos, sendo que nem uns nem outros
deverEo ser dissociados do seu contexto social, territorial e ambiental.

Trata-se de uma evolugdo, de uma transigSo importante, desde uma perspectiva inicial
baseada numa percepgEo cultural est6tica, numa <cultura esteta>r e numa identificagio com

o singular e o excepcional, para uma perspectiva mais aberta e integrada baseada numa
cultura hist6rica em que se integra n6o apenas a obra do homem, a obra erudita, do artista,

mas tamb6m a obra conjunta do homem com a natureza, a do criador popular an6nimo,

sendo que

6 neste reencontro com o

<natura!>

eo

vern6culo onde se reconhece a

identidade de toda uma comunidade.

Produz-se, assim, uma outra forma de entender o patrim6nio que o considera como aquilo

que 6 conquistado, que 6 construido atrav6s da organizagdo social e da interacaEo com a
natureza, configurando-se um conceito ligado drs prdticas sociais e

i

mem6ria colectiva e,

neste sentido, inserido na vida s6cio-econ6mica, cientifica e cultural, presente e futura.

Esta progressiva derivagdo conceptual, por um lado, aproximou o patrim6nio da experiEncia
de vida da Humanidade e da dimensdo do seu quotidiano, considerando que a participagEo

e envolvimento das populag6es locais s6o indispens6veis para levar a cabo a
salvaguarda e gest6o e, por outro lado, incorporou

sua

a natureza como parte integrante do

conceito de patrim6nio cultural ao considerar para al6m dos bens em si mesmos, o meio no

qualforam produzidos e que com ele estabelecem uma relagEo de inter-depend6ncia.
Apoiada numa politica de desenvolvimento da sociedade, a longo ptazo, baseada no
respeito pelas relag6es harmoniosas entre

concebe natureza

e

o

Homem

e a Natureza e, numa visSo que

cultura como termos dependentes

e

convergentes,

a

evolugEo

conceptual em curso afirma-se e consolida-se no 0ltimo quartel do s6culo XX.

Com efeito, adoptando a nogSo de cultura considerada quer pela abordagem antropol6gica

das ideias, valores e simbolos, quer pelas pr6ticas humanas no processo de apropriagEo e
transformagSo da natureza,

o patrimonio cultural passa a ser identificado, no seu sentido

mais amplo, como um sistema complexo que integra tanto os elementos cuja expressdo
material se manifesta nos centros hist6ricos, nos sitios naturais, no habitat humano, como as

express6es n6o materiais portadoras de interesse cultural relevante ou com valor de
civilizagSo ou de cultura e que s6o parte integrante da mem6ria colectiva.

De acordo com Aires-Barros338, para este novo enfoque conceptual de patrim6nio cultural
contribui um triplo movimento que considera:

(i) que o patrim6nio cultural inclui n6o s6 os bens culturais do passado - monumentos
historicos e artisticos: castelos, mosteiros, pal6cios, estruturas arqueol6gicas, etc. - mas
338

A|RES-BARRoS, 1., ob. cit.,2004, p.8.
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os bens culturais actuais, tangiveis - arquitectura contempordnea, industrial
heritage, etc. - e intangiveis - as linguas e a sua evolugdo viva, os conhecimentos e

tamb6m

viv6ncias actuais, as tradig6es e os lugares de emog6o religiosa, hist6rica e simb6lica;

(ii) que o conceito de patrim6nio cultural integra, atribuindo igua! importdncia e valor, quer os

elementos e produtos eruditos das classes hegem6nicas (da lgreja, nobreza, artistas), quer

os bens da cultura popular, no dmbito das suas diversas manifestag6es: mfsica, danga,
usos e costumes, sistemas e t6cnicas de construg6o, etc.; e, tanto o conjunto destas "obras'

como os artefactos e objectos submersos que apresentam um car6cter cultura!, hist6rico ou
arqueol69ico;

(iii) que a politica de salvaguarda, valorizagilo e gestSo do patrim6nio cultural, integrando em

conjunto os bens culturais e naturais, e entendendo-o como um recurso simultaneamente

material

e espiritual, considera-o

vector de desenvolvimento sustent6vel, qualitativo,

econ6mico e social, nomeadamente das comunidades onde se insere.

Se face ds r6pidas e profundas transformag6es urbanas e paisagisticas ocorridas nos
tiltimos Trinta anos, a sociedade respondeu com uma ateng6o e interesse crescente pelas
politicas patrimoniais na procura de uma nova relag6o, mais harmoniosa e equilibrada, com
o contexto natural e edificado onde vive, para o continuo e vasto alargamento da nog6o e do

imbito de patrimonio cultural concorreu um r6pido e solido enquadramento legal e uma
adeq uada i nstitucionalizag1o.

Com enfoques e contetdos similares apresentamos duas definig6es de patrim6nio cultural
desenvolvidas, recentemente, ao nivel nacional e internacional.

No nosso pais, a Lei no 10712001 de 8 de Setembro que estabelece as bases da politica e

do regime de protecgSo e valorizagdo do patrim6nio cultural, considera, no Artigo 20, que
integram o patrimonio culturaltodos os bens materiais que, sendo testemunhos com valor de

civilizagEo

ou de cultura portadores de interesse cultural relevante (designadamente

hist6rico, paleontol6gico, arqueol6gico, arquitect6nico, linguistico, documental, artistico,
etnogr6fico, cientifico, social, industrial

ou t6cnico) que reflicta valores de

mem6ria,

antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, assim
como os bens imateriais que constituam parcelas estruturantes da identidade e da mem6ria
colectiva portuguesas, e os respectivos contextos (de ambos os bens) que, pelo seu valor de
testemunho possuam com eles uma relagdo interpretativa e informativa.

No Ombito internacional, a Carta de Crac6via 2000 (que estabelece os principios para

a

ConservagSo e o Restauro do Patrimonio Construido) emanada da Confer6ncia lnternacional

sobre ConservagSo

e da sua Sessdo Plen6ria
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intitulada "O patrim1nio cultural como

fundamento do desenvolvimento da civilizagSo", define patrim6nio cultural como o conjunto

das obras do homem e das obras conjuntas do homem com a natureza nas quais uma
comunidade reconhece os seus valores especificos e particulares, e com os quais se
identifica, entendendo-o como um conceito vasto que abrange quer o meio ambiente natural,

quer o cultural, e engloba as nog6es de cidade e aldeias hist6ricas, paisagens e patrim6nio
arqueol6gico, bem como as nog6es de biodiversidade, de pr5ticas culturais, tradicionais ou
actuais e de conhecimento.

Nas riltimas d6cadas se, por um lado, o conjunto dos paises europeus tem procurado
sensibilizar a opiniSo p0blica para os insubstituiveis valores culturais, sociais, econ6micos e
ecol6gicos dos bens herdados, cientes de que

a

progressiva ampliagSo do conceito de

patrim6nio s6 poder6 ser encarada, na prStica, com um correspondente alargamento da
participagdo das populag6es na adopgSo de modelos de desenvolvimento mais humanos e

sustent6veis, por outro lado,

a UNESCO, o ICOMOS e o Conselho da Europa est6o

na

origem de novos principios e filosofias de abordagem do patrim6nio e da actual concepgio,
holistica e dinimica, que engloba as novas categorias de bens e os emergentes conceitos:

centros hist6ricos, paisagens culturais, jardins hist6ricos, patrim6nio cultural subaqudtico,
patrim6nio arqueologico, patrim6nio arquitect6nico, patrim6nio urbano.

3.2. Patrim6nio urbano, patrim6nio arquitect6nico e arqueol6gico.
Temos vindo a recorrer e a invocar, com alguma frequ6ncia, o pensamento de Frangoise
Choay e a sua obra emblem6rtica <Alegoria do Patrim1nio>. Atrav6s da sua investigagSo

simultaneamente hist6rica, urbanistica
(particularmente europeias) temos

e liter6ria, sobre a transformagSo das cidades

a possibilidade de tragar o perfil evolutivo e o

desenvolvimento, dificeis, da nogSo de patrim6nio urbano.
Esta ter6 surgido em meados do s6culo XlX, na Gr6-Bretanha, atrav6s dos escritos de Jonh

Ruskin (1819-1900), embora o seu aparecimento, munido de um projecto de conservagSo,
tenha ocorrido nos finais de d6cada de 1860, altura em que a delimitagSo do campo espago

-

temporal dos monumentos hist6ricos incluia j6 o tecido urbano33e.

No entanto, o entendimento da cidade enquanto objecto patrimonia! aut6nomo, da cidade
historica enquanto objecto de conservagSo na sua totalidade, n6o redutivel d soma das suas

partes, vingar6 apenas nas primeiras d6cadas do s6culo XX, uma vez que serS a

33e

CHOAY, F., ob. cit., 1992, gp.137 e 132. Como afirma a autora, Ruskin 6 o primeiro, rapidamente seguido por Monis, a
incluir os <conjuntos urbanos> na mesma categoria de monumentos individuais, que 6 a do campo da heranga hist6rica a
preservar (p.109).
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transformag6o do espago urbano consequdncia da revolugdo industrial que torna a cidade
antiga objecto de investigagdo e de preservagdo.

Esta, ao tornar-se num obst6culo ao livre desenvolvimento de novas modalidades de
organizagio do espago urbano adquire a sua identidade conceptual, constituindo-se a nogSo
de patrim6nio urbano na contracorrente do processo de urbanizagilo dominanteilo.
Ainda de acordo com a mesma autora, o conceito de patrim6nio urbano assume-se como a
resultante de uma dial6ctica entre a hist6ria e a historicidade que se joga entre tr6s figuras
(ou abordagens sucessivas) da cidade antiga, denominadas respectivamente de memorial,
histdrica e historial.

A primeira figura analitica que tem como principal interprete Ruskin, decorre de um enfoque
em que a cidade antiga representa o papel memorial de monumento, considerando o autor
inglEs que

a

estrutura urbana definida pela contiguidade

edificios habitacionais, correspondente

d

ess6ncia

e

continuidade dos modestos

da cidade, constitui um

objecto

patrimonial inatingivel a proteger incondicionalmente.
No entanto, '(...) Ao querer viver a cidade hist6rica no presente, Ruskin, encerra-a, de facto,

no passado e deixa escapar a cidade historial, a que se encontra comprometida com o futuro
da historicidade (...)'*'.
Choay diferencia a abordagem propriamente hist6rica do patrim6nio urbano que encontra a
sua expressSo privilegiada na obra de Camillo Sitte (1843-1903) em duas direcA6es: por um
Iado, uma abordagem de morfologia urbana (a partir do paradigma da praga pfblica) que se

assume sobretudo com um <papel proped6utico) em relagSo d cidade antiga e, por outro
lado, uma abordagem (igualmente hist6rica) de dominante "museol6gica" da cidade antiga
que "(...) ameagada de desaparecimento, 6 concebida como um objecto raro, frdgil, precioso

para a arte e para a hist6ria e que, tal como as obras conseruadas nos museus, deve ser
colocada fora do circuito da vida. Ao tornar-se hist6rica, ela perde a sua historicidade

(...\"*'

Como oportunamente assinala Ferreira3a3, 6 esta mesma concepgio da cidade hist6rica no

sentido museol6gico

a que tem dominado entre n6s e que "(...) tem

implicado vdrias

consequ€ncias, com efeitos manifestamente peruersos, resulfantes de um compoftamento
politicamente maniquefsta em gue se acaba por preseruar algum patrimonio (considerado

entdo como "historico"!) mas quase sempre ignorado (?), se ndo mesmo desprezando, o
proprio contexto social e cultural em que aquele patrimonio se encontra inserido (...)".

Face

d perda de historicidade da cidade antiga e do seu patrim6nio urbano que as

abordagens precedentes "encerram", a autora que nos tem orientado avanga, baseando-se
3ao

tdem, p.13g
ld"* ibidem, p.140
342
ldem ibidem, p. 148.
(ISCTE) e Ler
'43 FERREIRA, V.M., Fascinio da Cidade. Mem6ria e Projecto da Urbanidade, Centro de Estudos Tenitoriais
Devagar, Lisboa, 2004, pp.87-88.
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numa avaliagao critica sobre os respectivos posicionamentos analiticos, com

o

que

considera uma abordagem historialda cidade antiga, figura que apareceu na obra te6rica e
prStica de Gustavo Giovannoni (1873-1943) e "(...) que concede simultaneamente um valor
de utilizagdo e um valor museoligico aos conjuntos urbanos, ao integr1-los numa concepgflo

geral da organizaglo tenitoriat (...f*0.
Este duplo postulado que considera a cidade hist6rica, ao mesmo tempo, um monumento e

um tecido vivo, numa relagSo din6mica com o territ6rio envolvente, permite a sintese e a
superagdo das abordagens, das figuras anteriores

ea

"cria96o" de uma doutrina da

conservagdo e do restauro do patrim6nio urbano, baseada em tr6s principios fundamentais:

(i) o dever de integrar qualquer fragmento urbano antigo nos planos de ordenamento ds
distintas escatas: locat, regional e territorial, articulando-o com as principais redes de
organizagSo espacial e com o contexto socio-econ6mico e culturalonde se insere;

(ii) considerar que o conceito de monumento hist6rico inclui o contexto edificado no qual se

insere e com o qual mant6m uma relagSo essencial, sendo que a envolvente da cidade
antiga e dos conjuntos urbanos tradicionais resulta dessa dial6ctica entre a arquitectura e o
que a rodeia;

(iii) assumidas as orientag6es precedentes, respeitar a escala e a morfologia dos conjuntos
urbanos antigos e preservar as relag6es originais com as imediag6es atrav6s do respeito do
ambiente e do espirito lugar, no pressuposto de que para a cidade devem ser utilizadas as
metodologias de conservagSo

e de restauro an6logos ds definidas por Camillo

Boitoss

(1836-1914) para os monumentos.

O <patrimonio urbanor>, termo introduzido por Giovannoni em 1913 referido

2t

cidade antiga e

aos conjuntos urbanos tradicionais e suas relag6es com o contexto social, cultural e territorial

onde se inserem, deixa de ficar relegado a fung6es museol6gicas para adquirir usos
contempor6neos desde que compativeis com a sua morfologia, passando a integrar os
planos de ordenamento urbano e paisagistico.

3* cHoAY,

F., ob. cit., p.
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-

segundo tr6s classificag6es
Para Boito existem tr6s m6todos de restauro
arqueol6gico, pict6rico e arquitect6nico
que respondem a trOs valores
impoflincia arqueol6gica,
cronol6gicas
Antiguidade, ldade M6dia e Renascimento
apar€ncia pitoresca e beleza arquitect6nica. O escritor, politico e critico de arte italiano fundamenta as suas reflex6es
arquitect6nicas num principio b6rsico: a necessidade de conservar a autenticidade hist6rica do monumento considerando a sua
integridade, ou seja, tendo em conta a diferenciagio das partes originais das anexadas ou modificadas. Neste sentido, aceita o
restauro como o meio para melhorar a capacidade interpretativa ou legibilidade do monumento e como contributo para
restabelecer a unidade artistica do mesmo, recusando qualquer outro procedimento que favorega o <falso hist6rico> uma vez
que est6 adulterando a parte fisica do monumento original.

-

-
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Adoptando uma atitude prospectiva ao alargar o dmbito e a escala do estudo, andlise e
intervengSo na cidade (que adquire uma dimensEo territorial integrada nas grandes redes

que estruturam

a

paisagem

e

entendida como um organismo cin6tico em permanente

movimento), o pensamento, inovador, e

relagSo entre organizagSo

a

praxis, percursora, de Giovannoni, baseados na

do territ6rio e patrim6nio urbano, mant6m uma

profunda

actualidade.

Com efeito, a formagEo multidisciplinar do autor italiano (engenheiro, arquitecto e historiador

de arte) permite-lhe atribuir um papel in6dito ao antigo patrim6nio urbano integrando-o no
contexto espacial e ambiental da cidade e na dindmica do seu desenvolvimento, o que
implica uma dial6ctica entre as escala local e territorial de ordenamento, e formular um
conjunto de hip6teses que, ainda hoje, podem servir de principio orientador e regulador na
concepg6o de novos tipos de implantag6es humanas nas sociedades t6cnicas avangadasso.

A abordagem de GiovannonisT sobre "urbanismo das cidades antigas", centrada no que
designou de patrim6nio urbano, como forma de enfatizar a an6lise da cidade e dos conjuntos
edificados no respectivo contexto urbano e ambiental, e os principios da doutrina da sua
conservagdo e restauro (anteriormente expostos) serSo internacionalmente aceites em '1964
pela Carta de Veneza.

Este documento contribui para a ampliagEo da nogSo de monumento que passa a
compreender tanto a criagdo arquitect6nica isolada como o sitio, rural ou urbano, que seja
expressSo

de uma determinada

civilizagSo,

de uma evolugdo significativa ou de

um

acontecimento hist6rico e 6 aplicada n6o s6 ds grandes criag6es mas tamb6m ds obras mais
modestas que com a passagem do tempo, adquiriram um significado cultural (Art.1o).

O alargamento da nogSo de monumento ao seu contexto urbano e paisagistico exige a
necessidade da conservagSo das suas condig6es ambientais e do enquadramento
tradicional (Art. 60), tal como havia idealizado Giovannoni na sua concepg6o de patrim6nio
urbano.

A maioria dos principios sobre a

conservagSo

e

restauro

de

monumentos

e

sitios

estabelecidos pela Carta de Veneza s6o, ainda hoje, assumidos simultaneamente com as
novas abordagens que as emergentes concepg6es din6micas de patrim6nio exigem.

Neste sentido, considerando sempre

o imbito

evolutivo

da nog6o de

patrim6nio e

procurando aprofundar e actualizar aqueles principios integrando-os com novos princlpios e

'06 CHoAY, F, "El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad" (1994) em rrlenrlru, A., (ed.), Lo urbano en 20 autores

contemporaneos, Ediciones UPC, Barcelona, 2O0/,, pp.61-72.
347
Claude Soucy (< Le Patrimoine ou l'avers de l'Am6nagement ), em Les Annales de la Recherche Urbaine, no72, Paris,
1996, pp.135-145) considera que existem duas Cartas de Atenas: a primeira de'193'l (em cuja elaboragSo participou
activamente Giovannoni) cuja import6ncia se deve scjbretudo pelo papel representado em relag6o problem6tica do patrim6nio
urbano e do espago p0blico, que proclama, pela primeira vez, o dever de proteger os conjuntos urbanos entendidos como um
todo, e a segunda de 't933 sobre o urbanismo moderno que sintetiza as conclus6es do congresso lnternacional de Arquitectura
Moderna (CIAM) proclama a necessidade de modemizar a cidade antiga, o que no limite ter6 levado, de acordo com v6rios

i

autores, d sua destruigSo.
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filosofias de abordagem do patrim6nio que defendem uma visSo que se tem alargado
progressivamente,

o

ICOMOS

e o Conselho da Europa

manifestaram, nas tr6s fltimas

d6cadas, o seu crescente interesse e preocupagSo no amplo materialdoutrindrio produzido e
que contribuiu para construir a actual concepgdo europeia sobre o patrim6nio urbano e a sua
salvaguarda e valorizagSo.

Como complemento da Carta de Veneza cujos principios de conservagdo e restauro assume
em relagSo aos conjuntos urbanos hist6ricos, a Carta de Washington ou Carta lnternacional
sobre a Salvaguarda das Cidades Hist6ricas (ICOMOS, 1987) refere-se a conjuntos urbanos
hist6ricos, de maior ou menor dimensSo, incluindo as cidades, vilas e os centros ou bainos
hist6ricos com a sua envolvente natural ou edificada, e que constituem a expressSo dos
valores pr6prios das civilizag6es urbanas tradicionais.
Quanto aos objectivos propostos pretende-se preservar uma s6rie de valores que expliquem

o

car5cter hist6rico da cidade ou conjunto, nomeadamente todos os elementos, tanto

materiais como espirituais, que configuram o seu patrim6nio urbano e a sua imagem: a) a

forma urbana definida pelo tragado das ruas e pelo parcelamento fundi6rio; b) as relag6es
entre diversos espagos urbanos: espago edificado, espago verde e espago livre; c) a forma e

o aspecto dos edificios (tanto no que diz respeito ao interior como ao exterior) definidos
atrav6s da sua estrutura e volume, estilo, escala, materiais, cor e decoragSo; d) as rela@es
entre a cidade e a paisagem envolvente; e) as diferentes fung6es da cidade, adquiridas ao
longo da sua hist6ria.

A conservagEo deste conjunto de valores e elementos configurador da dimensfio patrimonial

da cidade, compreende as medidas necess6rias para a sua protec96o e restauro, assim
como para o seu desenvolvimento coerente e adaptagSo harmoniosa d vida contempor6nea
contando para isso com a participagdo e o compromisso das populag6es, entendendo-se a
conservagdo como uma realidade integradora que abarca todo o conjunto urbanlstico, social

e ambiental que comp6e a base estrutural da cidade e do territ6rio com o qual se relaciona,
sendo que a conservagdo ser6, efectivamente, v6lida quando devidamente integrada numa

politica coerente de desenvolvimento econ6mico

e

social

e sempre que se tome em

consideragSo no planeamento urbano e paisagistico, nos seus diferentes niveis.

A

conceptualizagSo holistica

e din6mica do patrim6nio urbano, a visSo globalizante

dos

problemas que o afectam e a sua protecgSo encarada desde uma perspectiva global, a sua
conservagSo continua e integrada como objectivo do processo de ordenamento do territ6rio

e do planeamento urbano, assim como a sua integragSo na vida social, s6o retomados

e

enfatizados na Carta de Cracovia 2000 que estabelece os principios para a conservagSo e o
restauro do patrim6nio construido.
Herdeira do espirito e dos valores das duas Cartas anteriores e tendo objectivos id6nticos, o

novo documento considera que

o

patrim6nio urbano, assim como os elementos que o
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de uma dial6ctica entre os diferentes momentos hist6ricos e os
contextos s6cio-culturais e, neste sentido, o patrim6nio 6 entendido no seu

comp6em, resultam
respectivos

conjunto, incluindo os elementos que embora hoje possam ndo ter um significado especifico,
poder6o, t6-lo no futuro.

Nas cidades, vilas e aldeias hist6ricas, o patrim6nio urbano apresenta-se em toda a sua
diversidade e complexidade pelo que

a preservagdo destas Sreas envolve, para al6m do

monumento hist6rico e das caracteristicas e valores arquitect6nicos dos edificios, o pr6prio

tragado urbano,

o

espago p0blico

eo

mobiliSrio urbano, mas tamb6m

a

manifestagSo

imaterial, o bem m6vel e os produtos da cultura popular.

Representada pelos conjuntos urbanos antigos no seu contexto social e territorial, a actual
concepgSo de patrim6nio urbano considera cada um destes conjuntos patrimoniais como um

todo, com as suas estruturas, os seus espagos, e as suas caracteristicas s6cio-econ6micas,
em processo de continua evolugdo e mudanga.

A

conservagSo deste patrim6nio incluido num processo de planeamento integrado
(planeamento econ6mico e gest6o das comunidades) tem por objecto quer os conjuntos
edificados, quer os espagos exteriores,

e pode incidir sobre uma pequena

aldeia, a
totalidade de uma cidade ou uma parcela de um grande aglomerado urbano, pelo que a
intervengEo na cidade hist6rica deve considerar a morfologia, as estruturas e as fung6es
urbanas, na sua inter-ligagSo com o territ6rio e a paisagem envolventes.

Neste sentido,

o <projecto de restaurorrss do patrim6nio dos conjuntos urbanos

hist6ricos

deve garantir, a longo ptazo, a validade das opg6es estrat6gicas que assume, assim como a

gestSo das possiveis alterag6es no futuro, ligando as quest6es da conservagSo do
patrim6nio aos aspectos econ6micos e sociais.

Nesta perspectiva, a Carta de Crac6via parte do pressuposto de que 6 imprescindivel definir
uma s6rie de estrat6gias que integrem a "previsdo e o controlo" da evolugdo dos conjuntos
urbanos e paisagem envolvente e a sua conservagdo, no Ambito de uma politica global de
protecgdo e salvaguarda, simultaneamente, dos interesses culturais, est6ticos, ecol6gicos,
sociais e econ6micos de uma determinada regiSo.

A ampliagSo da nog6o de patrim6nio urbano, desde a identificagio inicial com o monumento
e 6rea imediatamente envolvente ou o conjunto hist6rico a "classificar" para evitar a

e restauro, at6 dt actual
concepgEo, mais abrangente, que procura a integragSo fisica e social de cada 6rea no

demoligSo ou adulteragSo e tratar como objecto de conservagSo

-

6
restauro e projecto de restauro veiculadas pela Carta de Crac6via (Anexo) : (i\ conseruagilo
o conjunto das atitudes e das acgoes de uma comunidade que contribuem para perpetuar o patrim6nio e os seus monumentos.

'at Definig6"s de conseruagdo,

6

realizada, guer no respeito pelo significado da sua identidade, quer no
conservag6o do patrim6nio construido
reconhecimento dos valores que lhe est6o associados; (ii) resfauro - 6 uma interveng6o dirigida sobre um bem patrimonial, cujo
objectivo 6 a conservagSo da sua autenticidade e a sua posterior apropriagSo pela comunidade; (iii) po7'ecfo de restauro o
projecto , resultante das poq6es de conservagdo, 6 o processo especilico atraves do qual a conservaqeo do patrim6nio
construido quer por materiais inertes, quer por materiais vivos s6o realizados com sucesso.

A

-
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contexto urbano, territorial e paisagistico3ae, correspondeu a uma evolugSo significativa, ao
longo das fltimas d6cadas, dos conceitos e processos de intervengSo na cidade antiga e,

consequente mudanga de intengdo

e de figuras nos instrumentos de planeamento e

projecto3so.

As politicas para os conjuntos urbanos antigos passaram a utilizar palavras comegadas por
"re" (reabilitar ou recuperar, revitalizagdo e re-uso, reconversSo e reanimagSo) para falar do
que 6 preciso fazer pelo patrim6nio urbano35l e que a Carta de Lisboa (1995) incorporou sob

o conceito de reabilitagSo urbana integrada, como contributo inovador para a preservag6o e
vivificag6o do patrim6nio das cidades, tanto na vertente do tecido urbano, como do tecido
social que o habita e lhe assegura identidade.

Distinguindo-se da produgSo urbana, de raiz,

e da renovag6o da cidade existente, mas

tamb6m das interveng6es que visam exclusivamente

o seu restauro

monumental, este

conceito adopta uma estrat6gia de gestSo urbana que procura requalificar a cidade herdada
atrav6s de interveng6es m0ltiplas, baseadas numa s6rie de programas e projectos (priblicos,
privados ou de iniciativa conjunta) tendo em vista: a sua revitalizagSo funcional (actividades

e redes de servigos de modo a relangar a vida econ6mica e socia!); a sua reabilitag6o (quer
urbana

-

melhoria das condig6es fisicas de equipamentos, infra-estruturas e espagos n6o-

edificados, nomeadamente de uso p0blico, quer arquitect6nica

-

recuperag6o e beneficiagSo

do parque edificado, nomeadamente habitacional); a sua reapropriagdo social e cultura!
(actuag6es no dmbito da educagSo, desporto, lazer, etc.) e, deste modo, contribuir para a
valorizagSo das potencialidades sociais, econ6micas

e

funcionais da cidade

a fim de

melhorar a qualidade de vida das populag6es.

lnvestigador e estudioso incans6vel das quest6es urbanas que se tornaram dominantes nas
suas preocupag6es disciplinares, o professor Nuno Portas tem produzido, nas ultimas quatro
d6cadas, um conjunto de textos sobre as cidades e as suas politicas que testemunham a
enorme lucidez, alcance e car6cter "vision6rio" do seu pensamento.

No inicio da d6cada de 1980 (portanto muito anterior d data de elaboragSo da Carta de
Lisboa) escreve dois excelentes artigos: "Velhos centros vida nova" e "Notas sobre a
intervengSo na cidade existente", onde sob

o lema (conservar renovando) ou (renovar

conservando> defende uma politica de recuperagSo fisica e de reutilizagSo social das 6reas

349

A actual concepgSo n6o proibe, no entanto, interveng6es pontuais, operagOes cinlrgicas mais ou meros profundas, sobre os
tecidos urbanos antigos, com a consequente marca formal contempor6nea dos respectivos autores ou utentes. Entende-se,
nesta perspectiva, que conservagao do patrim6nio n6o significa "congelamento" mas, antes, a defesa de espagos, estruturas e
elementos que enquanto testemunhos de mem6rias colectivas, o meregam.
35'
PORTAS, N., "Notas sobre a intervengao na cidade existente" (1982) em PORTAS, N., ob. cit.,2005, pp.171-183.
35'
PORTAS, N., "A voha da cidade'(2003) em PORTAS, N., ob. cit., 2005, pp. 19$201.
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antigas3s2

das cidades, vilas ou aldeias que se op6e quer d ideia de que as 6reas antigas

s6o museus mortos, quer d ideia de que s6o "campo" para a modernizagSo indiscriminada.
Considerando que, por um lado, renovagdo urbana ndo quer dizer substituigdo pura e
simples das estruturas fisicas existentes como condigSo da adaptagdo das cidades herdadas

ds actuais necessidades e que, por outro lado, conservagSo do patrim6nio n6o significa
"congelamento" mas, sim, a defesa de espagos, estruturas e elementos que, enquanto
testemunhos de mem6ria colectiva, o meregam, afirma que as novas palavras de ordem s6o

agora "recuperar', revitalizar", "reabilita/' os conjuntos urbanos antigos permanentemente
sujeitos d degradagSo e d mudanga dos usos e das pessoas.

Assim, tomando

a estrutura e forma da cidade, dos seus bairros, dos seus edificios

e

espagos exteriores como um dado econ6mico e cultural, e a trama de relagdes sociais e de

actividades que estas estruturas fisicas suportam
identificando os conflitos tipicos

e

reflectem como um dado social, e

e os sintomas de crise da cidade hist6rica e

tradicional

(degradagSo fisica e social, perda demogr6fica, congestSo, etc.), o autor prop6e, no imbito

das novas politicas urbanas, o renascimento das cidades como um todo n6o s6 de ambiente
fisico mas tamb6m social e cultural, baseado na reabilitagSo urbana que, num sentido global,
consiste no desenvolvimento das potencialidades intrinsecas da cidade devendo encontrarse para cada caso, a solugSo mais adequada e n6o uma solugSo gen6rica preconcebida.
Entretanto, mais recentemente, partindo desta visSo alargada da cidade e tendo presente

que, por um lado, patrim6nio n6o 6 exclusivo dos centros hist6ricos nem se limita ao
edificado e que, por outro lado, a cidade contempordnea 6 cada vez mais um espago de
mobilidades de pessoas e actividades, no espago e no tempo, considera, ainda o mesmo
autor, que se devem manter os esforgos para os anteriores "r6s" (requalificar, revitalizar,
reanimar, renovar-conservando) atrav6s de uma estrat6gia de intervengdo por layers

-

que

contemple simultaneamente a reestruturagSo e reconstruqSo do sistema de espagos n6oedificados e a reabilitagSo do edificado - chegou o momento de aplicar uma nova politica de

"r6s" ds periferias que contribua para
sociedade

a

regeneragSo da "cidade de fora", pois nesta

de mobilidades em vasos comunicantes e de centralidades em rede

(que

configura a nova condigSo urbana) a batalha do centro urbano e do seu patrimonio s6 se
ganha desde as periferias3s3.

Nesta perspectiva, as politicas urbanas integradas da reabilitagSo e da regeneragdo,
incidindo simultaneamente na cidade consolidada e na cidade alargada, e na valorizaglo
"antigas" e n6o "hist6ricas" pretende considerar e encarar o conjunto de problemas das
referidas Srea urbanas na sua totalidade e n5o apenas aquelas partes a que se atribui um valor hist6rico ou monumental; e que
ao escrever "6reas" e n5o "centros" lhe interessa tratar neo apenas a 6rea central mas tambEm os bainos residenciais mais ou
menos antigos, com maior ou menor valor patrimonial que n6o constituem propriamente o centro e que n6o s6o considerados
necessariairente como patrim6nio nacional, mas que s5o importantes porque e atravds deles que o cidadSo a identifica
frequentemente como a sua terra e que constitui, por isso, um grande valor de cultura arquitect6nica, hist6rica e emocional, de

'5' Rerer" o autor que ao escrever

Ambito local ou regional.
(2003) em ob. cit., 2005, pp.19$201.
's3 PoRTAS, N., 'A vofia da cidade'
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patrimonial (e quer nas 6reas restritas onde incidem, quer na sua articulagSo com o sistema
s6cio-territorial mais vasto onde se inserem), e utilizando o <projecto urbano> e o <projecto

de paisagem> como instrumento de planeamento e desenho da cidade, compreendem as
seguintes interveng6es:
(i) reabilitagSo dos centros hist6ricos reforgada pela identidade cultural expressa nas formas
sociais e patrimoniais e pela dinamizagdo dos sectores econ6micos em expansSo nas 6reas

do turismo e da cultura; ac96o que deve ser simultdnea

i

revitalizagEo urbana de "outras

centralidades" (mais ou menos perif6ricas) de modo a atribuir uma "nova" estrutura funcional
e relangar a vida econ6mica e social dessas partes da cidade em decad6ncia;

(ii) regeneragdo dos tecidos urbanos perif6ricos potenciando centralidades embrionSrias
enquadrando-as numa rede legivel onde os centros com mais hist6ria e prestigio ocupariam

um ou mais n6s, e numa "malha" coerente de mobilidades e continuidades paisagisticas:
ecol6gicas, culturais e patrimoniais;

(iii) recuperagfio do parque edificado, residencial ou comercial, devoluto ou degradado, de
modo a inverter a crise do com6rcio tradicional e de proximidade, assegurar a manutengdo

das estruturas sociais de vizinhanga evitando

a fuga da populagSo

residente ou a

degradag6o fisica e social dos bairros criticos (centrais ou perif6ricos);

(iv) revitalizagfio de espagos, estruturas e elementos edificados que se tornaram obsoletos
particularmente os situados em locais de elevado valor simb6lico, de forte visibilidade e
impacto social e ecol6gico (zonas portu5rias, industriais, etc.);

(v) reconstrugSo do sistema se espago colectivo como estrutura e suporte da morfologia
urbana da cidade antiga e sua articulagSo com os sistemas de mobilidade mais extensivos e

os incentivos d reanimagdo social e econ6mica (com6rcio, artesanato, turismo); acaSo que
deve ser simultdnea d reestruturagSo dos grandes espagos da cidade-regido atrav6s dos
elementos de continuidade ambiental e cultural da nova dimens6o do espago p0blico como
estruturas de sustentabilidade da paisagem.

Concluimos que o progressivo alargamento do imbito conceptual de patrim6nio urbano 6
convergente com a actual configuragSo integradora da nog6o de cidade e que existe uma
forte correlag6o entre aquele enunciado de patrimonio e os processos e os instrumentos de
interveng6o nesse mesmo quadro patrimonial.
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Por outro lado, a actual nogSo de patrim6nio urbano e a necessidade de um olhar sobre a

cidade, na sua globalidade, est6 estritamente relacionado com a concepg6o dindmica e
abrangente

da nogSo de patrim6nio arquitect6nico e arqueol6gico e a

evolugSo dos

conceitos da sua protecaSo.

A origem do conceito de patrim6nio arquitect6nico poder6 estar associada d

expressSo

(monumentos hist6ricos> utilizada pela primeira vez em 1790 aplicada aos edificios com
valor cultural3s.

Concepg6o que ir6 permanecer at6 1913, ano em que Giovannoni elaborou o conceito de
arquitectura menor que numa perspectiva mais global, historicista e esteta, engloba a nogSo
de arquitectura dom6stica, tornando-se parte integrante de um novo monumento: o conjunto
urbano antigo3ss, com o qual se passa a identificar o conceito mais abrangente de patrim6nio
arquitect6nico.
Ser6 ap6s esta data, j6 no final da D6cada, que surgiram as primeiras normas internacionais

especificamente consagradas

i salvaguarda

do patrim6nio arqueol6gico e arquitect6nico.

Relativamente a este, um dos maiores avangos te6ricos e normativos foi o abandono da
acepgSo inicial orientada para as configurag6es directamente visualiz6veis

prestigio

-

os monumentos - e dos principios da sua

e de

grande

protecaSo isolada, para uma

concepgdo que, para al6m da forma e do feitio dos objectos e dos conjuntos, procura as
relag6es entre eles,

e para uma protecgSo que passa a abranger o tecido urbano ou

a

paisagem rural envolvente.

Para

a

compreensSo do pensamento contemporAneo sobre

o

patrim6nio arquitect6nico

contribuiu, de modo decisivo, um conjunto de documentos normativos emanado do Conselho

da Europa nas tr6s 0ltimas d6cadas do s6culo

XX356.

No plano filos6fico, o conceito de patrim6nio arquitect6nico n6o 6 unidimensional, isolado ou

circunscrito a determinados objectos ou 6pocas hist6ricas, verificando-se o seu alargamento

progressivo, passando

do monumento historico importante e

individualizado, para os

conjuntos arquitect6nicos mais modestos, urbanos ou rurais, inseridos na sua envolvente,
natural ou edificada, abrangendo, ainda, as contribuigOes contempordneas.

Ao ser considerado uma express6o da hist6ria e ajudar-nos a compreender a importdncia do
passado (mais ou menos recente) na nossa vida actual, o patrim6nio arquitect6nico forma
parte essencial da mem6ria do nosso tempo pelo que necessita ser transmitido as gerag6es

's

.toKlLEHto, J., ob. cit., 2002, p.69.

"'cHoAY,
3s6

F., ob. cit., 1992, p.110.

Carta Europeia do Patrim6nio Arquitect6nico (1975); Declarag6o de AmesterdSo (1975); Apelo de Granada sobre a
Arquitectura Rural e o Ordenamento do Tenit6rio (1977); Recomendageo 813 sobre a Arquitectura Contempor6nea (1983);
ConvengSo para a Salvaguarda do Patrim6nio Arquitect6nico da Europa (Granada, 1985); RecomendagSo N"R(89) sobre a
Protec96o e valorizagSo do Patrim6nio Arquitect6nico Rural, e respectivo Anexo; Recomendagdo NoR(91X3 sobre a ProtecQio
do patrim6nio Arquitect6nico do S6culo XX (1991).
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futuras, raz6o pela qual resulta 6bvio constituir um capital espiritual, cultura!, econ6mico e
social que, ameagado de degradag6o e destruigSo, exige cooperagEo de todos com vista d
sua protecgSo.
No plano juridico, a consagragdo dos aspectos fundamentais das politicas de salvaguarda e
valorizagSo do patrim6nio arquitect6nico, marcada por aqueles documentos internacionais e

incorporados

a nivel nacional na Lei do Patrim6nio Cultural

Portugu6s, traduz-se num

conjunto de preocupagOes, principios e medidas concretas.

Assim, face

i

especulagSo fundi6ria

e

imobili6ria, considerada

a

principal causa de

delapidagio do patrim6nio arquitect6nico, 6 reconhecido que s6 a conse ruagdo integrada3sT

como objectivo do planeamento urbano

e

regional no dmbito de uma politica globa! e

democr6tica do ambiente e de uma politica social de habitagEo, poder6 permitir resultados
satisfat6rios no que diz respeito

d protecgio dos

conjuntos arquitect6nicos

e dos bens

patrimoniais, concebida desde uma perspectiva global.

Actualmente, o significado do patrim6nio arquitect6nico e a legitimidade da sua conservagSo
s6o melhor compreendidos atendendo ao facto de o "novo urbanismo e a nova arquitectura"

procurarem reencontrar espagos mais confort6veis
mistura de usos

e

sustent6veis, escalas humanas, a

e fung6es e a diversidade s6cio-cultural que caracteriza os

arquitect6nicos tradicionais, admitindo que

conjuntos

a sua reabilitag6o contribui para reduzir o

crescimento das periferias urbanas e atenuar as press6es que estas exercem quer sobre

aqueles, quer sobre os espagos ecologicamente sensiveis, pelo que as politicas de
ordenamento da paisagem, aos v6tios niveis, devem integrar as exig6ncias do patrim6nio
arquitect6nico e contribuir para a sua conservagdo integrada, cujos principios se mant6m
v6lidos at6 aos nossos dias, pois "(...) sem a disponibilizagdo dos meios adequados e sem a
concertagdo de todos os interuenienfes nos processos de ordenamento do territ6rio, ndo

serd possfvel preseruar

os

bens que

a

nossa actual sensibilidade

e

cultura levam a

considerar como <patrim6nio arquitect6nico>, nem se poderdo atingir os objectivos sociars
de melhoria das condigdes de vrUa (...)"358.

Como vimos, em resposta ds emergentes preocupag6es

e interesses sobre o patrim6nio

a

eo

arquitect6nico produziu-se

ampliagSo do seu Ambito conceptua!

indispens6vel

alargamento da sua protecgSo.

3s7

lntroduzida em 1975 pela Carta Europeia do Patrim6nio Arquitect6nico e pela DeclaragSo de AmesterdSo (que re0ne as
conclus6es do Congresso sobre o patrim6nio arquitect6nico europeu) a conservagSo integrada e entendida como o resultado
da ac96o conjunta dos m6todos e t6cnicas de restauro e de reabilitagSo de edificios e conjuntos urbanos antigos, sendo que a
manuteng6o permanente do patrim6nio arquitect6nico permitir6, a longo prazo, evitar custosas operag6es de reabilitag6o cujos
materiais e t6cnicas s6 deverEo ser aplicados ap6s o parecer favor6vel de instituig6es cientificas independentes. Para al6m de
promover os m6todos, as tdcnicas e as compet6ncias profissionais ligadas ao restauro e d reabilitag6o, a conservagSo
integrada exige meios financeiros apropriados, uma adaptagSo das medidas legislativas e administrativas, responsabiliza o
poder local e apela d participag6o dos cidadSos, implica a sua integrag6o na vida social e constitui um dos principais objectivos
do planeamento urbano e do ordenamento do terit6rio.
358
LopES, F., e coRRErA, M.8., ob. cit., 2004, p.33.
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A definigSo de patrim6nio arquitect6nico consagrada pela Conveng6o para a Salvaguarda do
Patrim6nio Arquitect6nico da Europa relaciona-o com os seguintes bens im6veis:

-

os monumentos: todas as construg6es particularmente not6veis pelo seu

interesse

hist6rico, arqueol6gico, artistico, cientifico, social ou t6cnico, incluindo as instalagOes ou os
elementos decorativos que fazem parte integrante de tais construg6es;

- os conjuntos arquitect6nicos:

agrupamentos homog6neos de construg6es urbanas ou

rurais, notSveis pelo seu interesse hist6rico, arqueol6gico, artistico, cientifico, social ou
t6cnico, e suficientemente coerentes para serem objecto de uma delimitagdo topogr6fica;

- os sitios: obras combinadas do homem e da natureza que constituam espagos
suficientemente caracteristicos

e

homog6neos para serem objecto de uma delimitagdo

topogr6fica, not6veis pelo seu interesse hist6rico, arqueol6gico, artistico, cientifico, social ou
t6cnico.

A defesa e salvaguarda destes bens exige o alargamento da protecaao quer aos elementos
decorativos, interiores e exteriores, aos equipamentos e mobili6rio urbano que concebidos
em simult6neo com a arquitectura conferem significado d criagSo arquitect6nica, tanto antiga

como a mais recente e tento a erudita como a popular, quer ao conjunto das componentes

do meio envolvente, natural ou edificado, englobando a paisagem rural, os elementos
edificados isolados, os grandes conjuntos edificados e inclusive cidades contemporAneas
incluindo os espagos ptiblicos.

Raz6o pela qual, as politicas de conservagSo, entendendo

o

patrim6nio no seu todo e

contemplando diferentes tipos de intervengdo (controlo ambiental, recuperagSo paisagistica,
reparaqdo, restauro, reabilitag6o, de modo a mant6-lo num contexto adequado e adaptandoo ds necessidades da sociedade) devem incluir a protecgdo do patrim6nio arquitect6nico nos
objectivos essenciais do planeamento e desenho da cidade e da paisagem.

No mesmo sentido, e acompanhando as tend6ncias de maior abrangGncia e integrag6o
relativas ao patrim6nio arquitect6nico (de cujas estruturas alguns elementos do patrim6nio
arqueol6gico fazem parte), regista-se

o

alargamento continuo da nogSo de patrim6nio

arqueologico e a evolugdo dos conceitos e metodologias sobre a sua protecAdo:

(i) a importincia da participagdo activa das populag6es na protecASo e conservagSo do
patrimonio arqueol6gico (Carta lnternacional sobre a ProtecASo e GestSo do Patrim6nio
Arqueologico, 1990), mas tamb6m na tomada de consci6ncia do seu valor para uma melhor
compreensSo do passado e dos perigos que o ameagam, assim como na sua fruig6o atrav6s

da promog6o do acesso priblico a testemunhos importantes desse patrimonio (ConvengSo
Europeia para a Protecgdo do Patrim6nio Arqueol6gico, 1992);
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(ii)a necessidade de conciliar e articular a arqueologia com o urbanismo e o ordenamento do
territ6rio com base na defesa dos principios da conservagio integrada (ambos os
documentos anteriores) e na defesa de paisagens arqueol6gicas (Carta de Crac6via, 2000);

(iii) a utilidade da manutengdo dos invent6rios e a criagdo de parques arqueol6gicos com
vista d conservagdo dos bens patrimoniais no seu local de origem (Carta lntemacional e
Conveng6o),

no

pressuposto

arqueol6gico, devido

i

de que qualquer

intervengdo que afecte

o

patrim6nio

sua vulnerabilidade, deve estar estritamente relacionada com a sua

envolvente: o territ6rio e a paisagem (Carta de Crac6via).

Perspectiva que se baseia quer no reconhecimento do patrim6nio arqueol6gico como
testemunho essencial sobre as actividades humanas do passado, quer na convicgSo de que

6 uma riqueza cultural fr6gil e n6o renov6vel, considerando-o como um conceito que se
aplica ds estruturas, construg6es, conjuntos edificados e respectivo contexto, e aos vestigios

de toda a esp6cie, d superficie, no subsolo ou submersos, bem como a todos os objectos
culturais m6veis que lhe estejam associados e cuja preservagSo e estudo permitem tragar a
historia da humanidade e a sua relagSo com o ambiente.

Estas encontram-se expressas na paisagem que, encarada como produto da hist6ria,
humana e ecol6gica, e como verdadeiro arquivo hist6rico e natural, "cont6m" os vestigios e

as marcas nela inscritos pelos nossos antepassados e que configuram o patrim6nio no seu
conjunto: natural e cultural, urbano, arquitect6nico e arqueologico.
Reflexdo que se baseia num duplo reconhecimento:

perspectiva global abarcando tanto

o do conceito de patrim6nio

a sua vertente historica e

cultural como

numa

a

sua

componente natural, e o de que a paisagem integrando as distintas tipologias de patrim6nio
encerra, em si, uma ideia unificadora do conceito de patrim6nio

-

o patrim6nio paisagistico.

3.3. O patrimonio paisagistico: a ideia unificadora do conceito de patrimonio.
Da harmonizagdo de conte0dos e objectivos dos conceitos de paisagem, cidade e patrim6nio
ds novas formas de entender a paisagem como patrim6nio.

A nogSo de patrim6nio tem evoluido como as nog6es de cidade e de paisagem, verificandose uma converg6ncia do progressivo alargamento do Ambito conceptualde patrim6nio com a

actual configuragSo, holistica e integradora, das ideias de cidade (regi6o) e de paisagem
(global), e a correspondente harmonizagSo de conte0dos e objectivos dos tr6s conceitos.

Neste sentido, se na evolugSo conceptual de patrim6nio se transitou de uma preocupagSo

mais parcial e especifica pela protecA6o do que se reconhecia como patrim6nio cultura!
(urbano, industrial, arquitectonico, arqueol6gico) para uma visSo mais global e generalista
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que reconhece, tamb6m, a propria construg6o da paisagem como componente intrinseca da

esfera patrimonial, ao mesmo tempo, considera-se que toda a paisagem 6 cultural, com
maior ou menor grau de intensidade da presenga humana, constituindo-se como a nossa
heranga, o nosso patrim6nio, pelo que, hoje em dia, o patrim6nio de um povo ou de uma
regi6o, est6 inscrito sobretudo na paisagem, com a qual se "confunde" (uma vez que ela

cont6m todos os tragos deixados pelo trabalho das gerag6es que nos precederam),
elevando-a dr condig6o de patrim6nio na sua acepgdo mais ampla e lntegradora: a de
patrim6nio paisag istico.

Por outro lado, na pr6tica do planeamento urbano e do ordenamento do territ6rio, isto
traduziu-se na consideragSo e na protecAdo n5o apenas das Sreas urbanas antigas ou
detentoras de um patrim6nio arquitect6nico de interesse, mas tamb6m do espago rural e
natural que passou a ser considerado parte integrante do patrimonio paisagistico herdado e

elemento indissol0vel dos espagos urbanos na constituigdo e formalizagdo da paisagem
como uma unidade, n6o sendo possivel entendG-los separadamente, pois trata-se de
conservar a forma cultural que se configura na estrutura global da paisagem e que 6 comum

ii totalidade dos espagos.
A incorporagdo de todos os valores e novas acep96es, tanto sobre as nog6es de cidade e de

a de patrim6nio, relaciona-se com a reivindicagSo de um novo
modelo de desenvolvimento territorial e urbano que, ao mesmo tempo que reincorpora a
(re)valorizagdo do patrim6nio entendido no seu sentido mais amplo, superando a 6ptica
paisagem, como sobre

estritamente conservacionista

e

contemplando outros conceitos

e

metodologias de

intervengSo, nega a falsa oposigdo campo e cidade concebendo a paisagem como espago

hist6rico

e

cultural, continuo, vivo

e

dindmico, cuja evolugSo est6 directamente

"comprometida" pela sua pr6pria complexidade e diversidade biol6gica e cultural.
Nesta perspectiva, e num momento em que, por um lado, devido

i intensa presenga e acgSo

humana 6 cada vez mais controverso falar de patrim6nio cultural e de patrim6nio natural e,

por outro lado, se exige a elaboragdo de estrat6gias conjugadas de salvaguarda e de
valorizagdo conjunta do patrim6nio edificado e natural, planeando de forma articulada estes

dois aspectos indissoci6veis do patrim6nio paisagistico, este conceito pretende indicar a
tend6ncia d integragSo simultdnea de ambos, relacionado com as actividades econ6micas e
sociais, a cultura e a ecologia, constituindo-se como uma modalidade mais ampla e
integradora de construir inter-relag6es e interdepend6ncias e, neste sentido, um modo
diferente de produgdo de cidade e de paisagem, baseado na ideia e no valor destas como
patrimonio.
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De acordo com Di

M6o35e

a existEncia de um parentesco conceptual entre as nog6es de

patrimonio e de paisagem est5 na origem da extensSo da ideia de patrim6nio ao espago da
paisagem, no inicio do s6culo XX

e progressivamente estendido, ao longo do s6culo, a

territ6rios e regiOes cadavez mais amplas.

Dindmica

que

denominaremos,

por patrimoniatizagdo do espago e que n6s
atendendo ds reflex6es e d linha de pensamento que temos vindo a

Silvano360 designa

desenvolver, por patrimonializagdo da paisagem associando-a a essa partilha conceptua!: o

territ6rio quando transformado, pela ac96o do homem, em paisagem 6, particularmente,
vocacionado para incorporar os atributos do patrim6nio (conotando esse trabalho cultural
com a transformagEo do territ6rio em paisagem e simultaneamente em patrim6nio), processo
de construgSo cultural respons6vel pela "construgSo" do patrimonio paisagistico.
Este, entendido na sua acepgdo mais abrangente, construido tanto por materiais vivos como

por materiais inertes, 6, sem d0vida, o legado mais visivel no nosso territ6rio que se depara
hoje com novos desafios resultantes sobretudo de conceitos e escalas de intervengdo que
remetem para a pr6pria paisagem como patrim6nio.
A integragSo da paisagem no dmbito conceptualde patrim6nio cujo inicio terS ocorrido, como

vimos, no inicio do s6culo XX, consolidou-se no decurso da segunda metade do s6culo,
proporcionada pelos novos entendimentos de cultura,

de historia e de ecologia,

que

conduziram d reformulagdo do conceito de patrim6nio, ampliando-o consideravelmente-

A associagdo do patrim6nio cultural com a natureza, d escala internacional, iniciou-se em
1956 quando a UNESCO por meio do Centro lnternacional de Estudos para a ConservagSo

e

Restauro dos Bens Culturais (ICCROM), propOe

a abordagem

conjunta dos bens

patrimoniais de origem culturalou natural.

Ser6, no entanto, em 1962 que se d6 um passo decisivo na compreensSo e aceitag6o da
paisagem como patrim6nio, atrav6s da Recomendagdo sobre a Salvaguarda da Beleza e
Car6cter das Paisagens e dos Sitios que tem como objectivo a preservagSo e o restauro do
aspecto original das paisagens naturais, rurais e urbanas, quer sejam obra do homem ou da
natureza, chamando a atengSo para a import6ncia cientifica e est6tica daquelas paisagens,

e para o facto de constituirem um patrim6nio considerado um factor fundamental

nas

condig6es de vida das populag6es.

a vida moderna implica para o patrim6nio
paisagistico, devem ser adoptadas medidas de protecgdo por parte dos planos de

Considera, ainda, que face aos perigos que

urbanizagSo e de ordenamento do territ6rio, para al6m do envolvimento do p0blico na defesa

desse mesmo patrimonio.

35e

Dl MEO, G., < Patrimoine et Tenitoire, une parent6 conceptuelle > em Espaces et Societ6s, no78, Paris, 1995, pp.21-29
SILVRNO, F., "Patrimonializagdo do Espago e Afirmag6o ldentit6ria" em Almadan, no12, lll S6rie, Centro de Arqueologia de
Almada, Dez. 2003, pp.'129-134.
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Tamb6m foram relevantes no processo de concepgdo e ampliagdo do que se compreende

por patrim6nio paisagistico, as conclus6es dos estudos para a tutela e valorizagdo do
patrim6nio realizados em ltSlia pela Comissdo Franceschini, entre 1964 e 1967.

Numa Declaragdo de Principios, considera esta Comiss6os' qre os bens patrimoniais a
classificar e preservar integram os bens culturais e os bens ambientais, incluindo, os 0ltimos,

bens urbanisticos ou bens paisagisticos, definidos estes como aqueles especificamente
naturais, ou seja, espagos naturais de car6cter geogr6fico ou ecol6gico unit6rio e de
interesse relevante para a hist6ria natural, ou que testemunham a transformagdo daqueles
espagos pela acgSo humana, exemplo da paisagem urbana e rural.

A definiqdo de patrim6nio pelo duplo aspecto, cultural e natural, baseada na compreens6o
de que o homem interage com a natureza, no espago e no tempo, em toda a sua diversidade

e

criatividade sendo necess6rio preservar

o equilibrio entre ambos, foi consagrada

pela

ConvengSo para a protecgdo do Patrim6nio Mundial.

A

partir da D6cada de Setenta do s6culo XX estabelece-se, pela via da ecologia da
paisagem e da relevdncia do ordenamento do territorio, atrav6s da vis6o globalizante do

espago, cuja unidade bSsica de an6lise passa a ser
dindmica

a

paisagem, uma concepgSo mais

e abrangente de patrimonio baseada na ideia de

natureza como duas realidades complementares

e

integragSo da cultura

insepar6veis

na

e

da

configuragSo do

patrim6nio paisagistico enquanto ideia unificadora da nog6o de patrim6nio.

Nesta perspectiva,

o

conceito

de

patrim6nio paisagistico encerra, em

si, uma ideia

integradora e unificadora, abrangendo os distintos tipos de bens, tanto as criag6es da cultura

como as da natureza que, considerados escassos e n6o renovdveis, devem ser geridos de

forma integrada e articulada no 6mbito dos processos de planeamento e ordenamento dos
recursos e usos do solo.

A consideragdo da paisagem como unidade patrimonial e elemento essencial de an6lise,
integrada no processo de desenvolvimento sustentdvel, 6 assumida pelos documentos
internacionais nas 0ltimas tr6s d6cadas362.

3ul
GONZALEZ, 1.V., Conservaci6n de bienes culturales, ed. C6tedra, Madrid, 2003, p.46.
36'
Nur" 6poca em que a crescente universalidade das t6cnicas de construgSo e das formas arquitect6nicas apresenta o risco
de criar paisagens uniformes em todo o mundo, a Recomendag6o de Nairobi sobre a Salvaguarda dos Conjuntos hist6ricos e
da sua fung6o na vida contemporAnea (UNESCO, 1977) alerla para a necessidade de preservar a integridade das comunidades
rurais histOricas no seu enquadramento natural, e evitar-se, deste modo, a degradagSo da paisagem, pelo que se deve adoptar
uma politica de salvaguarda integrada dos conjuntos hist6ricos e do contexto paisagistico, aplic5vel em todo o territ6rio. No
mesmo ano o Apelo de Granada sobre a Arquitectura Rural e o Ordenamento do Tenit6rio (Conselho da Europa) reconhece os
graves perigos que os desequilibrios ambientais criados pela exploragSo intensiva dos recursos naturais estSo a causar no
espago rural, e apela para a preservagSo conjunta da arquitectura rural e a sua paisagem, no Ambito do planeamento
econ6mico e do ordenamento do tenit6rio.
O alargamento continuo da percepg6o integrada do patrim6nio 6 assumido pela Carta de Florenqa sobre a Salvaguarda de
Jardins Hist6ricos 0COMOS, 198'l) que materializa as preocupag6es sobre este novo patrim6nio (paisagistico) e que requerem
regras doutrin6rias especificas para a sua preservagio e valorizagSo.
Definindo politicas patrimoniais respeitadoras dos principios da Carta Europeia do Ordenamento do Territ6rio (1983) outros
documentos, que v5o da RecomendagSo NoR(89)6 sobre a Protec96o e a ValorizagSo do Patrim6nio Arquitect6nico Rural
(Conselho da Europa, 1989) a Caria lnternacional sobre o Turismo Cultural (ICOMOS, 1999), propOem a elaboragSo de
estrat6gias conjugadas de salvaguarda e de valorizag6o conjunta do patrim6nio edificado e natural, planeando de forma
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Comum a todos eles, a ecologia,

o urbanismo e o ordenamento da paisagem

aparecem

como ideias-chave, e os principios da conservagSo integrada enquadram a salvaguarda e
valorizagdo do patrim6nio paisagistico no sentido da intervengSo simultinea sobre os
sistemas sociais e naturais, preconizando o desenvolvimento global das regiOes aos niveis
econ6mico, cultural e ambiental.

Baseando-se no reconhecimento de que a paisagem, resultado e reflexo da interacgfio entre

a sociedade e a natureza, integra o patrim6nio natural e cultura! e possui uma relagSo
hist6rica com o territ6rio e as cidades, sendo um elemento fundamental na qualidade de vida

das populag6es, a Carta de Crac6via e a ConvengSo Europeia da Paisagem (ambas de
2000) contribuem para a relev6ncia e a consolidagdo da ideia de patrim6nio paisagistico
como parte importante da identidade colectiva, como um recurso econ6mico fundamental
para o desenvolvimento e como um atributo intrinseco a todo o territ6rio que h6 que saber
preservar e gerir, integrado nas politicas de ordenamento

e de urbanismo, nas politicas

cultural, ambiental, agricola, social e econ6mica, tal como em todas as politicas que tenham
um efeito directo ou indirecto sobre a paisagem.

A nivel nacional e apesar de em distintos diplomas legais, quer no Ambito do ordenamento,
quer do ambiente, surgirem infmeras referOncias directas d paisagem, esta est5 omissa
como patrimonio inclusive na actual Lei que estabelece as bases da politica e do regime de
protecgdo e de valorizagdo do patrimonio cultural, constituindo, talfacto, uma das causas de
degradagSo gratuita das nossas paisagens tradicionais, o desaparecimento da sua zonagem

e

compartimentagSo (destruigSo abusiva de montados

e de outros sistemas agro-silvo-

pastoris, de sebes vivas, etc.) ou da adulteragdo paisagistica das quintas de recreio e jardins

historicos considerando-se apenas como patrim6nio, o edificio363, renegando a concepgEo
contempor6nea e universal de patrim6nio no sentido lato do termo.
Embora a Lei de Bases do Ambiente esteja mais pr6xima desta visSo integrada ao qualificar

o patrim6nio natural e edificado como componente ambiental humana e inter-relacionar a
sua protec96o com a defesa da paisagem rural e urbana, no dmbito do ordenamento do
territ6rio e da conservagdo da natureza, o que 6 certo 6 que a Lei do Patrim6nio, ao n5o
reconhecer aquela Lei,

6 bem

representativa das vis6es sectoriais que t6m orientado e

dominado as politicas nacionais de planeamento, manifestando a situagSo pouco clara e
amadurecida da nossa legislagdo respeitante ao patrimonio que continua a n6o contemplar a
nogSo de patrim6nio paisagistico.

articulada estes dois aspectos indissoci6veis do patrim6nio, conceito vasto que abrange quer o ambiente natural, quer o cultural
e que engloba as no96es de paisagem, de sitios naturais e "construldos" e de biodiversidade.
363
TELLES, G.R., "Patrim6nio e paisagem. De quem 6 a responsabilidade na degradagSo da paisagem?" em AP-Boletim da
APAP, no2, Oul. 2002, p.2.
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Recorremos mais uma vez ao pensamento, extraordinariamente esclarecedor, do Professor

Ribeiro Tellesffi para, partindo da ideia integradora de paisagem, por um lado, como
elemento agregador e de sintese, superador da oposigSo artificial- natural e, por outro lado,

como

o primeiro e mais

importante patrim6nio de um pais, considerar que no conceito,

holistico e integrador, de patrim6nio paisagistico as nog6es de patrim6nio natural e cultura!

se associam no bin6mio "territ6rio/espago

-

tempo", correspondente

d intervengdo

do

homem, e reproduzido numa estrutura permanente, o continuum naturale e numa estrutura
produtiva, o continuum culturale.

Nesta perspectiva, pretende-se superar a inicial rigidez conceptual e operativa da nog6o de
patrim6nio baseada no antagonismo elemento

- conjunto, ponto -

Area, edificado

-

natural,

recorrendo a uma ideia emergente (de patrim6nio) que n6o podere deixar de assumir a sua
dimensSo paisagistica

e onde prevalece a ideia de que h5, hoje, uma necessidade

de

e intervir no patrimonio na sua totalidade e, essencialmente, na dindmica das
relag6es territoriais estabelecidas entre os sistemas, as estruturas e os espagos, de

entender

caracteristicas e de qualidades diferentes, que comp6em a paisagem.
Contexto em que se prop6e, atrav6s de uma visSo transversal

e integrada, a nog6o

de

patrim6nio paisagistico como entidade global simultaneamente hist6rica, natural, urbana,
arquitect6nica, arqueol6gica, construida com

a

"sabedoria territorial' na organizagSo da

paisagem.

Neste sentido,

o

patrim6nio paisagistico

6 entendido, hoje, desde distintas leituras,

n6o

antag6nicas mas complementares, que revelam a sua riqueza conceptua!. As novas formas
de entender a paisagem como patrim6nio, considerando a diversidade de valores e atributos

que o proprio conceito encerra, a sua relagSo com o actual debate disciplinar e a sua
influ6ncia sobre as futuras propostas de intervengdo urbana e paisagistica, podem ser
resumidas do seguinte modo:

i) a paisagem como patrimonio global

-

o patrim6nio paisagistico considerado como reflexo

cultural de uma determinada sociedade no territ6rio onde se instala, det6m duas dimens6es:

ambiental, representada fundamentalmente pelos espagos e recursos naturais de
interesse, e a social manifestada por uma particular organizagdo e configurag6o espacial

a

(urbana, arquitectonica, rural), caracterizando

e

marcando culturalmente, em ambos os

casos, de forma singular o territ6rio e a paisagem, sendo que, neste sentido, a nogSo de
patrim6nio paisagistico compreende a de patrim6nio cultural.

3fl TELLES, G.R., "Paisagem e patrim6nio', exposigio oral em Curso de

EspecializagSo de Direito do Ambiente, Gentro de
Estudos Judici6rios, Lisboa, 1994/5; 'Que Planeamento Urbano temos em Portugal?" em Almadan, lll S6rie, no12, CEAA,
Almada, Dez. 2003, pp.9$102.
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Deste modo, a componente artificial, o edificado sobre determinado lugar complementa o
natural, o nEo-edificado, a matriz ecol6gica pr6-existente, atrav6s de um equilibrio entre o

o

projectado,

construido (quer por materiais inertes, quer por materiais vivos)

e

as

caracteristicas biofisicas do sitio, embora como refere Ortega Valc5rcet365, o que determina o
valor patrimonial da paisagem, que conduz ao seu reconhecimento e preservagdo, 6 a sua
aceitag6o social como legado cultural.

E este o

entendimento

da

ConvengSo Europeia

da

Paisagem que

se baseia no

reconhecimento de que a paisagem integra o patrim6nio naturale culturale, neste sentido, 6
uma componente importante da sua identidade;

ii) a

paisagem como sobreposigEo

e articulagdo de estruturas - a

nova forma de

entendimento da paisagem como espago de organizagSo complexa produto da adigSo e
interac96o de m0ltiplos processos, naturais e antr6picos, apoia-se na leitura da paisagem a

partir da sua estrutura formal, da sua imagem fisica e da sua construgSo hist6rica. Desta,
resulta a paisagem compreendida como um sistema, din6mico e complexo, constituido por

estruturas

-

edificada, ecol6gica, cultural, patrimonial,

de mobilidade - justapostas

e

entrelagadas.

Esta concepgSo da paisagem como estruturas sobrepostas

-

-

e

articuladas permite a

-

a favor do
entendimento da paisagem como espago continuo e estruturado, mosaico de cheios e
superagSo da dicotomia campo

cidade, urbano

rural, centro

periferia,

vazios, com edificios e elementos ndo-edificados, em constante transformagSo, adaptandose progressivamente ds aspiragOes e necessidades sociais.
Neste sentido, a anSlise morfol6gica da paisagem e do processo da sua construgSo, a partir

do reconhecimento das distintas estruturas que a conformam, permite apreender l6gicas de
desenvolvimento espaciais 0teis ao processo de planeamento orientando a formulag6o de
novos objectivos paru a preservagSo e transformagSo da paisagem.

Considerando que na intervengdo paisagistica

Er

grande escala, o que se pretende, 6 fazer

as estruturas ecol6gicas como as antropicas, dando-lhes coer6ncia
lulga-se fundamental garantir uma estrutura de continuidade cultural

ressaltar, tanto

e

legibilidade366,

e

ambientalque constitua uma rede de vertebragEo paisagistica de preservag6o do patrim6nio;
iii) o sistema de espagos n6o-edificados como patrim6nio

*

os espagos vazios de edificagdo

da cidade regional contempor6nea, constituem um elemento fundamental do patrim6nio
paisagistico, em virtude de v6rias das suas dimens6es historicas: como elemento articulador
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oRTEGA vAt-cAnceL J., ob. cit., 2000, p.95.
MAGALHAES, M.R., (coord. geral), Estrutura Ecol6gica da Paisagem. Conceitos e delimitageo, ed. lSAPress, Lisboa, 2007,
p.26.
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e vertebrador da paisagem global, como unidade de desenvolvimento econ6mico e social, e
como suporte para a continuidade ecologica e cultural na organizagSo espacial, contribuindo
de modo particularmente importante para a sustentabilidade da paisagem.
Devidamente articulados e relacionados com o edificado, e integrados na estrutura ecologica

cultural da paisagem, os espagos n6o-edificados de valor e interesse patrimonial,
representam lugares significativos por assumirem, por um lado, um papel-chave na
reestruturagSo da paisagem urbanizada e, por outro lado, o carScter de simbolos de

e

reafirmagSo da identidade cultural

e da mem6ria colectiva atrav6s de uma

relagSo de

apropriagSo por parte das populag6es.

A valorizagdo destes espagos como patrim6nio paisagistico revelando o seu valor ambiental,

cultural, c6nico

e

simb6lico,

e

convertendo-os num continuo natura!

e

cultural,

preferencialmente non aedificandi, atrav6s dos sistemas rurais e naturais e dos intersticios

da edificag6o de modo a interrelacionar a "cidade e o campo", pressup6e a adopgSo de
importantes estrat6gias territoriais:

a) controlar e regular os processos de fragmentagSo e homogeneizagdo (da paisagem) mais
activos actualmente, nomeadamente a tend6ncia d conurbagSo e expansdo da urbanizag6o
e da edificagEo difusa, atravEs do estabelecimento de um <<mosaico territorial> que estrutura

e ordena o espago da regiSo por meio de propostas especificas relacionadas com a gestdo

da 6gua, a agricultura, a mobilidade, uma rede de espagos naturais e de 6cio, €
desenvolvimento urbano, ou seja, a organizagSo dos usos do solo que permita

o
a

harmonizagSo e sustentabilidade dos sistemas naturais e sociais;

b) compatibilizar a urbanizagSo com o patrim6nio na sua dimensSo paisagistica, o que
pressup6e a necessidade de planear introduzindo as l6gicas de funcionamento dos sistemas

naturais e do sistema de espagos livres, evitando a quebra e o isolamento destes em ilhas,
conferindo-lhes estrutura de continuidade territorial e ambiental entendendo-os como uma

rede cuja conectividade atrav6s dos diversos espagos de ligagEo e corredores biologicos
dever6 atender d sua relagdo quer com o resto dos espagos naturais d escala supramunicipal, quer com os espagos urbanizados em termos de processos que ocorrem no
interface edificado

-

n5o-edificado e cujos limites s6o de dindmica tdo complexa;

c) manter e fomentar a diversidade e complexidade paisagistica face aos processos de
simplificagio e homogeneizagdo, e garantir, deste modo, a multi-funcionalidade e a
valoragSo dos recursos patrimoniais da paisagem36T;
367

O" ,ecursos patrimoniais da paisagem integram: os recursos culturais - testemunho de v6rias civilizag6es s6o de grande
riqueza e natureza muito diversa correspondendo a elementos (do patrimOnio industrial e artesanal: moinhos, azenhas, noras,
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d) reclamar o reconhecimento dos valores morfol6gicos, naturais, culturais e produtivos dos
espagos ndo-edificados, entendendo-os como factores

e como processo a partir da

sua

estrutura e da sua construgdo hist6rica, guiados pela convicado de que na sua identidade

est6 e deve fundamentar-se a sua pr6pria alternativa de ordenamento; neste sentido, a
reestruturagEo, o reordenamento do sistema de espagos n5o-edificados, de modo a que seja

a que est6 submetido, requer a descoberta e a
actualizagSo da estrutura que informou a sua construgSo: "modelagSo" do relevo,
capaz de dar resposta ds solicitag6es

parcelamento fundi6rio e compartimentagSo da paisagem (sebes, muros, etc.), organiza$o

do sistema vi6rio e das estruturas hidr6ulicas, sistema de drenagem natural, implantagSo das
edificag6es;

e) manter e completar a estrutura formal da paisagem, nomeadamente da rural, com o
estabelecimento de ac96es e iniciativas como a reflorestagSo, a protecgSo de elementos
tradicionais (muros, sebes, caminhos, estruturas hidr6ulicas, edificios), a preseryagEo das
linhas de 6gua a c6u-aberto e galerias ripicolas, e a previsSo e controlo das "consequ6ncias'

ecol6gicas e formais dos elementos novos introduzidos, de modo a garantir a manutengdo
da identidade e car5cter da paisagem;

f)

potenciar

a apropriagSo visual e perceptiva da paisagem, e valorizar o patrim6nio do

sistema de espagos n6o-edificados, reconhecendo a sua import6ncia na formagdo individual

e

colectiva

e no enriquecimento das

estruturas da paisagem, atravEs de uma rede de

miradouros e de percursos culturais que contribuem para que o patrim6nio (paisagistico)

participe e se integre no presente constituindo uma mais valia para

o

desenvolvimento

cultural das comunidades;

g) estabelecer as prioridades das politicas paisagisticas e patrimoniais, identificando em
cada Ambito e escala de ordenamento aqueles espagos de maior necessidade e urgBncia

das mesmas, tanto pelo seu estado de degradagSo (centros hist6ricos, periferias urbanas,

zonas industriais

e

agrlcolas abandonadas, lixeiras, pedreiras, etc.), como pelo seu

dinamismo (frentes ribeirinhas, corredores fluviais, etc.).

caleiras,etc., da arquitectura popular, do sistema vi6rio tradicional: caminhos, calgadas, vias pecu6rias, etc.) que oferecem
diversas oportunidades para a revalorizagSo turlstica e cultural do espago rural; recursos ambientais - a relag6o entre o homem
e o meio determina que a paisagem rural nas suas diversas manifestag6es (matas, montados, hortas, 'montes", aldeias, etc.)
detenham uma elevada qualidade ambiental que os converte num elemento atractivo para as populag6es e para o
desenvolvimento de actividades l0dicas e recreativas; e recursos antropol6gicos - o meio rural conserva costumes e tradigOes
culturais genuinos em vias de extingSo cuja utilizagSo colno recurso turistico ou cultural pode servir tanto para a sua
preservagao, como contribuir para o desenvolvimento s6cio-econ6mico da regiSo.
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iv) o patrim6nio paisagistico como suporte para o desenvolvimento - ao poder ser
comparado, em sentido figurado, a um palimpsesto no sentido em que nele se podem
rastrear e interpretar as marcas, os sinais de v6rios periodos hist6ricos e de diferentes
intervengoes humanas, o patrim6nio paisagistico 6 entendido, actualmente, por uma
acumulagSo continua e diversa de causalidades naturais e culturais (formag6es, ocorrEncias,

objectos, saberes, conhecimentos, lugares, paisagens) e que, se por um lado, estabelece

uma ligag6o ao passado permitindo

a

identidade cultural de um povo, por outro lado,

representa um suporte para o futuro.
Nesta perspectiva, se a no96o de patrim6nio paisagistico pressup6e a exist6ncia de relag6es

equilibradas

e

harmoniosas entre

a

sociedade

e o territ6rio, a

qualidade da paisagem

constitui um elemento essencia! para o 6xito das iniciativas econ6micas e sociais de carScter
p0blico e privado.

Para isso tem contribuido a emergente compreensSo da paisagem como patrim6nio que
implicou a superag6o da etapa est6tiea de entendimento do patrim6nio como objecto de
contemplagdo

e

deleite, para uma concepgSo mais dinimica que consiste na sua

incorporag6o activa nos processos de desenvolvimento social e econ6mico.

Num momento em que desenvolvimento e conservagSo n6o podem ser entendidos como
termos antag6nicos mas antes como realidades necessariamente compativeis fruto de novas
formas de utilizagSo, gestSo e valoragSo do patrimonio e da sua revalorizagdo produtiva, 6 a
pr6pria paisagem que enquanto patrim6nio adquire a condigSo de recurso, valor e agente
chave para o desenvolvimento.

Nesta ordem ideias,

o

patrim6nio paisagistico cumpre a fungdo de ser um elemento de

dinamizagSo das economias tocais

e regionais sob modalidades que abrangem desde a

preservagdo da natureza e dos agrossistemas tradicionais em parques naturais ou agricolas,

at6

dr reabilitagSo

de edificios e terrenos para novas actividades empresariais ou para

projectos de turismo cultural e da natureza, sem esquecer aca6es de requalificagSo urbana e

ambiental como catalizadores das actividades econ6micas e sociais.
Deste modo, o patrim6nio paisagistico incorpora-se como elemento activo nas estrat6gias de

desenvolvimento s6cio-econ6mico

e no sistema operativo do poder e da sua base

econ6mica, e caracteriza formas de desenvolvimento end6geno.

Com efeito, o conhecimento dos modelos de construgSo da paisagem na sua evolugSo
hist6rica e na sua inter-relagSo com as actividades econ6micas, constitui a "chave"
fundamental no processo de ordenamento que passa a defender, ao contr6rio da
conservagSo museol6gica, a necessidade da salvaguarda activa dos valores patrimoniais da

paisagem mediante

a sua incorporagdo dindmica nos processos

espaciais em curso, sob crit6rios de sustentabilidade.
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socioecon6micos e

Raz6o pela qual recalcamos a ideia de que a paisagem 6 o patrim6nio ao mesmo tempo
mais importante e mais ameagado porque 6 o espago de suporte da vida e das press6es e
6ticas culturais de administrar o desenvolvimento s6cio-econ6mico.

A consideragSo da paisagem como um recurso cultural e econ6mico adv6m da sua recente e
progressiva valoragdo como parte do patrim6nio paisagistico, conceito integrador e inclusivo

que resulta quer da evolugSo conceptua! da pr6pria nog6o de patrim6nio, quer

da

progressiva reelaboragEo te6rica do conceito de paisagem.

Ambos convergem na identificagSo e qualificagSo da pr6pria construgSo do espago, para

al6m do edificio, da pr6pria construgSo da paisagem no seu todo, como patrim6nio
paisagistico, e na consideragdo dos seus valores estruturais e no patrim6nio da morfologia
urbana e paisagistica como crit6rio para o ordenamento da regido urbana.

Na pr6tica do ordenamento e do urbanismo isto traduziu-se na consideragdo e protecgdo,
n6o apenas das 6reas urbanas detentoras de patrim6nio arquitect6nico de interesse, mas

tamb6m do espago rural e natura! que passou a ser considerado parte desse patrim6nio
cultural herdado, elemento indissohivel das 6reas urbanas na constituigSo e formalizag6o da
paisagem global, ndo sendo mais possivel entender um sem o outro, uma vez que se trata
de conservar a forma culturalque se materializa na estrutura global da regiSo urbana.

Perspectiva que nos permite constatar
conceptual paralela das nog6es

a

existOncia

de uma evolugSo terminol6gica e

de paisagem, cidade e patrim6nio e a

consequente

harmonizagSo de conteUdos e objectivos expressa nos emergentes conceitos, holisticos e
integradores, de paisagem global, cidade-regido e patrim6nio paisagistico.

A incorporagdo dos novos valores e acepg6es no corpus te6rico e na praxis do ordenamento

e do urbanismo, que os inter-relaciona e articula enfatizando a sua contribuigSo enquanto
instrumentos para a (re)inveng6o da paisagem, a (re)descoberta do patrim6nio e o
(re)desenho da cidade, est6 directamente vinculada d reivindicag6o de um novo modelo de
desenvolvimento territorial e de organizagdo e gestdo espacial mais atento a identidade e
car6cter da paisagem,

i

nova escala dos territ6rios urbanizados e aos valores patrimoniais

num sentido amplo.
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5. PAISAGEM E PATRIMoNIO: O (RE) DESENHO DA CIDADE.
O contributo das nog6es, holisticas e integradoras, de paisagem, cidade e patrim6nio na
definigSo de outros rumos para a urbe contempordnea.

A visSo globa! e inter-sectorial da cidade, a longo prazo, e a definigdo de uma estratfuia de

intervengio considerando a sua actual dimensEo regional exige, por um lado, a recusa das
dicotomias urbano

- rural, centro - periferia, global -

local, econ6mico

- ecol6gico e, por

outro lado, a adopgSo quer de uma abordagem integrada e sist6mica (tanto das distintas
vis6es disciplinares, como dos m0ltiplos problemas que a cidade apresenta), quer da
conjugagao

e

articulagEo

de conceitos

essenciais: "cl6ssicos'

e emergentes (lugar,

identidade, rede, fluxos, paisagem global, patrim6nio paisagistico, sustentabilidade,
ecossistema urbano, etc.) operantes.
Com efeito, s6 o estabelecimento de uma vis6o holistica e prospectiva apoiada numa cultura

do ordenamento e gestfio da paisagem, e num processo de planeamento urbano cada vez
mais estrat6gico e sist6mico, permitir6 definir outros rumos para a cidade contempor6nea e
para os quais concorrem: (i) o conceito de paisagem global como etemento agregador e de
sintese superador do antagonismo campo - cidade, e como valor associado d qualidade do

ambiente urbano; (ii)

a

ideia de cidade-regi6o que assume

paisagistica onde prevalece a ideia de continuo espacial urbano

a sua actual

dimensSo

- rural, e (iii) a nogSo de

patrim6nio paisagistico quer como ideia inovadora de cidade, quer como reflexo de relag6es
harmoniosas entre a sociedade e o tenit6rio, e ainda como elemento de dinamizagio da
economia local e regional.
Neste perspectiva, o novo desenho urbano para o melhor desenvolvimento das cidades ndo
poder6 deixar de integrar a paisagem - quer na sua singularidade que especifica a cidade,
quer na sua pluralidade que multiplica a diversidade urbana

-

e o patrim6nio que, n6o sendo

exclusivo dos centros ou bairros hist6ricos nem se limitar ao edificado, uma vez incorporado

no perfil de cidade (partindo da sua vis6o alargada), 6 um vector activo no

seu

desenvolvimento.

Neste sentido, a diversidade espacial da paisagem urbanizada traduzida na polivalOncia e
multi-funcionalidade, e a conectividade ecol6gica e social apoiada nos "confrnttum" e nas
estruturas, dependem da integragdo cidade

- campo e da conex6o urbanismo - ecologia -

tecnologiasffi.

Estes constituem, ali6s, os paradigmas que sustentam as ideias que devem presidir, hoje,
ao desenho da nova cidade que, considerando a natureza e a cultura e, portanto, a

paisagem, passa

368RUANo,

a comportar uma nova relagSo entre esta e a cidade, e um sistema

M., ob. cit., 1999, pp.$11.
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e continuo, definido por circunstdncias geogr6ficas, ambientais e sociais
inter-relacionadas, agora num quadro supra-municipal, de redes de diversidades

espacial, global

complementares em que as relag6es reticulares de fluxos e sistemas ecol6gicos assumem
particular importdncia, na medida em que os espagos intersticiais

terrain vag.te, drosscapes, rnferscapes

36e

-

agricultados, florestados,

- passam a ser entendidos como parte integrante

do novo modelo de urbanizageo.

Nesta perspectiva, tanto
diversidade, como

a

dimensSo supra-municipa! da nova condigSo urbana

o reconhecimento da necessidade de compatibilizagdo ou

e

sua

articulagSo

estrat6gica de v6rios niveis (territoriais e sectores de compet6nciaslintervengSo) e f6rmulas

de concertagSo (entre os v6rios niveis da administrag6o p0blica e entre estes e o sector
privado), exigem sistemas de regulagSo, modelos de governdncia mais flexiveis e eficazes,
e figuras de planeamento ecol6gico e de desenho urbano e ambiental, operacionais, que no

dmbito de um <plano global de estruturan3To contemplem, numa fus6o de escalas, a
definigSo das grandes opg6es quanto ao layout das redes

- tecnol6gicas (dentro destas os

n6s e os sistemas de acessibilidade), ecol6gicas e culturais

-

que constituem a coesdo

funcional e formal da cidade-regi6o.
Raz6o pela qual, a intervengdo sobre a complexa realidade urbana e territorial

- que tanto

reflecte como condiciona as actuais dinimicas sociais e econ6micas, e que se pretende
democr6tica, multicultural e produtora de paisagens globais

-

requer uma visSo estrat6gica

e flexivel, capaz de a entender global e selectivamente considerando quer as suas diversas

escalas tenitoriais, quer os elementos que lhe conferem forma
mobilidade, ecol6gica, cultural

e

patrimonial

pessoas, bens, capitais, informag6o, ideias

-, vida -

-

-

estrutura edificada, de

redes de fluxos geoquimicos, de

e distingSo

-

espirito do lugar, identidade,

car6cter e dimensSo multi-sensorial.
36eSOLA-MOMLES,

1., territ6rios, Gustavo Gili, Barcelona , 2002, p.103. Considera, este autor, que a expressSo francesa
temin vague, rica de significados, compreende os lugares, os territ6rios e os edificios que det6m uma dupla condigSo, por um

lado vague no sentido de vazio, livre de actividade, improdutivo, em muitos caos obsoleto, e por outro lado vague no sentido de
indefinido, vago, sem limites determinados, a que corespondem espagos abandonados pelas actividades industriais,
portu6rias, fenovi6rias; espagos residuais nas margens dos rios e das auto-estradas, lixeiras, pedreiras, etc.
O conceito drosscapes - "paisagens de desperdicio"- introduzido pelo arquitecto paisagista no(e-americano Alan Berger na
sua recente obra Drosscapes Wasting Land in Urban Am6rica (ed. Princeton Arquitectural Press, Nova lorque, 2006),
identifica e caracteriza os espagos degradados da paisagem urbanizada resultado quer da acumulagSo de reslduos produzidos
pela sociedade contempor6nea, quer pela obsolOncia de estruturas edificadas pr6-existentes (e que assim se tomam um
desperdicio). ?s paisagens de desperdicio" ou os espagos de acumulagSo de reslduos, consequdncia do processo de
cresclmento urbano disperso e da alteragSo dos padr6es de produgSo e consumo da sociedade actual apresentam uma grande
diversidade tipol6gica podendo conesponder a atenos sanit6rios, etar's, sucatas, vazios entre urbanizag6es e infra-estruturas,
aeroportos, bases militares, minas, etc, que uma vez desactivadas e desocupadas se convertem em novas oportunidades de

-

projecto que possibilitam a (re)invengSo de uma nova paisagem, a construg6o de um novo futuro.

No mesmo sentido Peter Lang introduziu o conceito rhferscapes ("lnterscapes. Cartografando o inframundo suburbano" em
COLAFRANCESCHI, D., Landscape +, G.Gili, Barcelona, 2007, pp.110-1 l2lpara descrever os espagos amblguos que existem
como baneira tenitorial entre as estruturas suburbanas e que como um intersticio inclui desde as zonas n6o reclamadas sob os
viadutos, ao redor dos assentamentos industriais, lixeiras e outras cunhas tenitoriais fragmentadas que existem como
"colch6es" de ambiguidade onde se desenvolvem actividades sociais proscritas e cujo conhecimento resulta fundamental para
compreender a paisagem e a cultura suburbana contempor6nea.
370contr6rio
aos planos racionalistas e A regulagSo de tipo excessivamente holistico e rigido a eles associado, o "macro-plano"
de estrutura pressupde a identificagSo, explicitaqSo, qualificagSo e/ou construgSo de elementos estruturantes (ocon6ncias
biofisicas, topogr6ficas, geol6gicas, etc.) entendidos a v6rias escalas tenitoriais (a da conurbagSo dr do bairo ou d do
povoamento disperso).
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As dindmicas sociais, econ6micas e territoriais da regiSo urbana exigem, assim, um novo
modelo de planeamento e desenho urbano assente numa vis6o sist6mica e integradora
sobre a paisagem que inclua tanto as diversas formas e fung6es das paisagens urbana e
rural, como as distintas (infra)estruturas que as configuram: vi6rias, tecnol6gicas, verdes e
ecol6gicas, edificadas e culturais, e neste sentido, reclamam uma mudanga nas estrat6gias

de desenho da cidade que, entendida como conjunto de mtltiplos
processos, requer uma aproximag6o criativa ao projecto e gestdo dos sistemas da
paisagem, considerando que 6 necess6rio compreender quer as relagOes estruturais e

e

metodologias

funcionais, e as conex6es entre as redes (sobrepostas) naturais, tecnol6gicas e culturais, de
organizagdo territorial, social e econ6mica, quer a interac96o entre morfologia e processo, e

distinguir as configurag6es que tendem d degradagEo, d entropia das que tendem para o
equilibrio e a harmonia, para a criatividade e diversidade.
5.1. Para um novo desenho urbano: global, estrat6gico e sist6mico.

As r6pidas e intensas transformag6es da sociedade e do territ6rio implicam e tornam
necess6rias mudangas importantes no conceito, produgdo e gestio da cidade e da
paisagem.

Com efeito, a sociedade deve dotar-se, hoje, com novos instrumentos conceptuais, t6cnicos
e politicos que, de acordo com as novas formas de pensar e intervir, procurem compreender
as l6gicas sociais e espaciais que se estabelecem, tanto na sociedade como no territ6rio, de
modo a tentar dominar, limitar ou potenciar os seus efeitos, o que exige um novo urbanismo,

um novo desenho urbano e paisagistico capaz de dar uma resposta, pronta e eficaz, aos
desafios que se colocam actualmente ao desenvolvimento sustent6vel da regido urbana.

face d actual realidade paisagistica, complexa e
heterog6nea, em permanente mutagSo, d actual din6mica da sociedade e d visSo cultural

E, neste sentido, que ultimamente

-

que abrange quer as actividades, quer os valores tanto da cidade como da ruralidade

importante conjunto de autores,

-

um

ao nivel nacional e internacional, de distintas 6reas

disciplinares (da sociologia urbana d geografia, passando pela arquitectura, urbanismo e
arquitectura paisagista) t€m reivindicado um novo modelo de ordenamento urbano que,

orientando

a ac96o sobre a cidade na sua dimensdo paisagistica, procura, atrav6s

da

formulagSo de um novo desenho urbano, estabelecer dial6cticas positivas entre as cidades

e entre estas e o hinterland, entre os espagos edificados e os espagos nEo-edificados, e
entre estes e os comportamentos e as necessidades das populagOes, e contribuir, assim,
para a sustentabilidade ambiental e equidade social da cidade-regido.
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5.1.1. FormulagSo de novas abordagens de planeamento e desenho urbano apoiadas em
principios de sustentabilidade.

Na sua mais recente obra intitulada <<Les nouveaux principes de l'urbanisme. La fin des
villes n'estpas ai l'ordre du jour>, o soci6logo urbano Frangois Ascher, professor no lnstituto
Franc6s de Urbanismo (Universidade Paris-Vl!!), considera que

a

importante evolugSo

verificada nas riltimas quatro d6cadas na sociedade, na economia e no territ6rio, traduzida
na mudanga de escala e de forma da cidade, na sua recomposigSo social, na transformagdo

do sistema de mobilidade urbana, na redeflnigSo das relag6es entre interesses individuais,
colectivos e gerais, e nas atitudes dos cidadSos face d natureza, d paisagem e ao
patrim6nio, exige novas e diferentes formas de pensar e intervir na cidade, novos projectos
e comportamentos para o futuro da cidade, que integrou sob o conceito de neo-urbanismo.

O novo urbanismo concebido pelo autor franc6s371 apoia-se em dez novos principios e num
novo desenho urbano (i escala territorial e que contempla os efeitos e as exig6ncias do
desenvolvimento sustent6vel) baseados sobretudo:

a) na necessidade de uma gestdo urbana estrat6gica e interactiva que articula o curto e
longo ptazo, a grande e a pequena escala, os interesses p0blicos e privados, e utiliza o
projecto tanto como ferramenta de anSlise como de negociagSo;
b) d6 prioridade aos objectivos e aos resultados para toda a comunidade, nos quais implica
tanto os actores priblicos como os privados, e utiliza novos tipos de formulagSo de projectos

e de regulamentos baseados no principio da equidade e num desenho urbano mais criativo
e participativo;
c) contr6rio ao zonamento e especializagSo espacial promovidos pelo urbanismo moderno, o

realidades complexas apostando na multifuncionalidade, na multi-centralidade, na inter-modalidade nos transportes e na
complexidade da cidade de redes, e ainda na utilizagSo racional dos recursos n5o
renov6veis, na preservagSo do patrim6nio natural e cultural ,e na luta contra o efeito de
neo-urbanismo conjuga territ6rios

e

estufa, adoptando modelos urbanos que se baseiam nas mudangas de uso, na reutilizagdo

dos espagos urbanizados e no controlo da ocupagSo do solo, recorrendo para isso a
dispositivos pluridisciplinares (equipas multi-disciplinares na elaboragSo de planos de
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lmporta referir que o novo urbanismo reclamado por Ascher nada tem a ver com o urbanismo neotradicional britSnico ou o
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ordenamento e projectos urbanos, servigos t6cnicos locais, etc.), e ao desenvolvimento da
ciCncia e da t6cnica nos diversos campos do urbanismo;

d) na adaptagEo das cidades As diferentes necessidades e aspiragOes das populag6es,
possibilitando tanto a oferta de equipamentos colectivos, como a personalizagdo dos
servigos atrav6s da implementagSo de redes e sistemas t6cnicos mais complexos, baseados
no recurso ds novas tecnologias da informagdo e da comunicagSo;

e) na concepgSo de espagos mtiltiplos com n dimens6es sociais e funcionais, que combinam

o real e o virtual, e s6o propicios tanto d intimidade como d socializagSo, o que requer

a

incorporagdo das exig6ncias da gestSo futura dos espagos no processo de desenho urbano;

f) face d tend6ncia estrutural do urbanismo convencional a negar as especificidades, as
singularidades de cada cidade, lugar e cultura ou reduzi-las a um simples cen6rio
decorativo, o neo-urbanismo procura resolver os problemas caso a caso e definir solug6es

adaptadas a cada situagSo, substituindo a administragSo pela regulag6o, no sentido de
limitar os problemas de funcionamento e as incoer6ncias dos sistemas de actores urbanos,
utilizando e conciliando as suas ideias em beneficio dos projectos de car6cter p0blico e,
deste modo, produzindo sinergias e arbitrando as iniciativas e as ac96es;

g) contrariamente ao urbanismo moderno, funcionalista, que ao mesmo tempo que faz
"t6bua rasa" da cidade herdada procede d sua conservagSo (monumentos, vestigios e
elementos not6veis) como objecto de contemplagSo, o neo-urbanismo patrimonializa a
cidade considerando a sua complexidade e integrando-a na nova economia do turismo
urbano e cultural; neste sentido, o novo urbanismo, proposto por Ascher, baseado num
desenho urbano atractivo, aproveita as distintas formas e ambientes urbanos e
arquitectonicos para criar cidades diversificadas, para uma sociedade cadavez mais plural e
dindmica;

h) na promog6o de uma nova e superior qualidade urbana, baseando-se na oferta de
espagos p0blicos com uma qualidade equivalente ao espago privado, "manipulando" n6o s6

os aspectos fisicos, visiveis mas tamb6m os aspectos sonoros, t5cteis e olfactivos, atrav6s
daquilo que considera o desenho multi-sensorial das cidades e que possibilita a criagSo de

ambientes diversos

e mais c6modos para todos os cidadSos, incluindo os que sofrem

"menos valias" sensoriais e motoras;
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i) face a territ6rios social e espacialmente heterog6neos, o

neo-urbanismo substitui o

governo centralizado das cidades pela <governdncia urbana>

-

participativa

-

democr5tica, solid6ria e

entendida como um sistema de dispositivos e de modos de actuagSo que

reune instituigdes

e

representantes da sociedade civil no processo de elaboragSo

e

de

implementagSo de politicas urbanas e territoriais d escala da regido urbana, considerada

pelo autor como a escala a que devem ser tomadas as decis6es urbanas estruturais e
estrat6gicas.

lntuimos das palavras e do pensamento do autor franc6s que para o desenho da cidade
contempor6nea importa conhecer em profundidade os modelos de cidade compacta e
cidade difusa, tanto nas suas caracteristicas morfol6gicas como nos processos culturais e

sociais da sua formagdo, devendo

o

desenho urbano assentar em bases s6lidas de

conhecimento da cidade e da paisagem, dos seus sistemas, estruturas, espagos e formas, e
dos seus processos de formagdo e transformagSo.
Perspectiva que nos conduz para a necessidade do conhecimento dos <processos de fazer

cidade e paisagem> e do estudo das morfologias urbanas e paisagisticas como ferramenta
indispens6vel

do novo desenho

urban

o,

raz6o pela qual, Lamas372 havia notado, com

anterioridade, que a concepgdo da forma urbana mudara claramente de escala passando a
orientar-se para uma concepgdo da paisagem como um todo construido, sublinhando que
n6o se pode falar de morfologia urbana sem lhe associar o suporte geogr6fico, uma vez que

a forma da cidade 6 indissoci6vel do seu sitio e do territ6rio, ou seja, a morfologia urbana
passa a ser considerada uma parte da morfologia da paisagem.
Raz6o pela qual 6 necess6rio, como afirma o professor Ribeiro Telles, abandonar o modelo

e o processo em curso e realizar a cidade-regifio cujo desenho, ao mesmo tempo que
contribui para a definigSo da estrutura edificada e das infra-estruturas artificiais que ela
exige, assegura a presenga de uma estrutura natural e cultural indispens6vel a
sustentabilidade ecologica e estabilidade fisica da paisagem, ao conforto ambiental, recreio,
cultura e imagem da cidade.

O mesmo autor conclui, atrav6s de dois textos, concisos e esclarecedores, intitulados <Um
novo desenho urbano> (1998) e <<A Cidade e a Paisagem Global do Sdculo W> (20A3\

que, hoje, contrariamente ao planeamento urbano baseado no zonamento de 6reas
independentes, monofuncionais, bem definidas cartograficamente e unicamente
caracterizadas e identific6veis pela forma sistem5tica como a estrutura vi6ria se relaciona
com o tipo de edificagdo, h5 que considerar no ordenamento da paisagem urbanizada uma
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estrutura continua de funcionamento e gestSo dos ecossistemas naturais e humanizados
(agrossistemas e espagos de recreio).
Pelo que, acrescenta, no planeamento da cidade a presenga da natureza caracterizada pela

diversidade e continuidade dos sistemas, obriga a um novo conceito de desenho urbano e

de concepgSo do espago nio-edificado, bem como a uma nova relagdo com a paisagem
envolvente onde a sua multi-funcionalidade como espago de produgSo, protecAdo, cultura e
recreio, deverS ser assegurada.

Depreendemos do seu discurso que o desenho (e as ideias a ele subjacentes) que deve
presidir d criag6o da nova cidade, informado pelo conceito de paisagem global, tem como
paradigmas a integragSo cidade

- campo e a conexSo urbanismo - ecologia,

sistema espacial, diversificado

e

e comporta um

continuo, definido por circunstdncias geogr6flcas,

ecol6gicas e culturais inter-relacionadas.

O novo desenho urbano que integra a delimitagSo da estrutura ecol6gica urbana e regional,
corresponde, deste modo, a um desenho global que inspirado na natureza, na cultura e na
paisagem, tem como objectivo fundamental recriar a unidade urbe

- ager (cidade - campo)

e desenvolve forgas que permitam a vida, no sentido de uma cada vez maior actividade
biol6gica dos sistemas que integram a paisagem, e respondem d inquietagdo est6tica e ds
necessidades sociais e culturais da actualidade.

Esta nova visSo do planeamento e do desenho

-

global, estrat6gico e sist6mico

-

da cidade-

regiSo, baseada na integragdo da ecologia no urbanismo, 6 partilhada, nos campos da teoria

e da praxis, por distintos autores (de diferentes 6reas disciplinares) de m6rito internacional
como 6 o caso, entre outros, de Richard Forman, Michael Hough e Miguel Ruano.

O primeiro autor, prestigiado professor da Universidade de Harvard, estabelece uma visSo
futura do desenho e do planeamento da paisagem urbanizada a partir da conjugagSo e da
integragSo de tr6s premissas essenciais:
(i) o desenho e o planeamento constituem o instrumento chave na resolugEo dos problemas
e dos conflitos causados pelo acelerado processo de degradag6o do territorio;

(ii) o desenvolvimento, a longo prazo, tanto da natureza como da sociedade, depende da
efectiva incorporagSo da ecologia e da cultura no processo de desenho e de planeamento
com vista d procura de solug6es criativas e duradouras;

(iii) neste, sentido, a ecologia da paisagem proporciona, no campo te6rico e da pr6tica, a

base para

a

conexSo entre natura

e

cultura

na criagSo de

paisagens social e

ambientalmente sustent6veis373.
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Estes principios foram ensaiados, recentemente pelo referido autor, na regiSo metropolitana

de Barcelona (como teremos oportunidade de analisar adiante, neste trabalho), atrav6s da
apticagao concreta da 6ptica integradora e sist6mica da ecologia da paisagem, e da
compreensSo das rela@es estruturais e funcionais,

e das conex6es existentes entre

as

redes naturais, s6cio-culturais, tecnol6gicas e econ6micas que sobrepostas configuram a
paisagem, chegando a propostas especificas relacionadas com a conservagSo da natureza,

a manutengSo do papel da agricultura, a gestSo da 6gua e o desenvolvimento urbano, sob
crit6rios de sustentabilidade.

Este <projecto urbano

-

territorial) para aquela regido constitui, sem drivida, uma refer6ncia

fundamental no dmbito internacional, quer pela formulagfio de uma proposta simples e clara

o conjunto da paisagem

global, quer pela nova metodologia que adopta no
planeamento estrat6gico, de base ambiental, de 6reas metropolitanas, ao integrar a
preservagdo de valores naturais e culturais com as necessidades de desenvolvimento e a

para

melhoria de qualidade de vida das populag6es.

Por sua vez, Michael Hough, arquitecto paisagista e professor na Universidade de York,
considera, na sua obra mais emblem6tica, universalmente referenciada, intitulada <Cifies

and Natural Process>, datada de 1995, que uma vez que a ecologia se converteu
recentemente na base indispens6vel para o planeamento da paisagem urbanizada, torna-se
imprescindivel que os processos naturais, na sua interacAso com os processos antr6picos,
se convertam no tema central do novo desenho urbano, defendendo de forma veemente, a
ideia de que os principios baseados na ecologia urbana e aplicados ds oportunidades que

a cidade atrav6s dos seus pr6prios recursos, constituem a base para uma
estrat6gia alternativa de desenho que reconhece a interdependGncia do Homem e da
proporciona

Natureza nas realidades ecol6gicas, econ6micas e sociais da cidade.

Nesta perspectiva, assume

o

autor, que

a

integragSo

do urbanismo e da

ecologia

conseguida atrav6s de estrat6gias de desenho e de planeamento, e a visSo que proporciona

a ecologia urbana conjugada com os objectivos sociais e econ6micos, criam uma

base

racional que "sustenta" o processo de dar forma d paisagem da cidade.

Reconhecendo que a forma de um lugar revela a sua hist6ria natural e humana, e o ciclo
continuo dos processos naturais, sendo a consequ6ncia de um dinAmico processo evolutivo
resultado das mudangas econ6micas, politicas, demogrSficas

e culturais, Hough avanga

com o que considera o conjunto de principios fundamentais do novo desenho urbano:

a) baseando-se no principio de que n5o h6 solug6es standard, mas que estas devem, antes,
adaptar-se ao lugar com o intuito de preservar as suas especificidades e singularidades, os

valores do desenho urbano, durante muito tempo ditados pelas conveng6es est6ticas,
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devem passar

a

incluir

os

principios

da

sustentabilidade ambiental,

a

partir do

reconhecimento de que esta est6 determinada, em grande medida, pelas cidades;

b) considerando que, por um !ado, os processos ecologicos e sociais s6o responsdveis pela
constante transformag6o da paisagem e que, por outro lado, o desenho est6 directamente

relacionado com

a

nogSo de mudanga

e com as

oportunidades de projecto que esta

proporciona, o espirito do desenho urbano deve ter a ecologia e os seres humanos na base

da sua actuag6o;

c) baseado na constatagdo de que o desenho inspirado na ecologia proporciona solug6es
com um menot esforgo e mais baratas, adopta o principio da economia ou do minimo
esforgo do qual emerge uma nova linguagem de desenho que ao prover a criagSo de novas

formas na cidade, de baixo custo em termos de economia e de energia, contribui para a
sa0de ecol6gica e a qualidade de vida urbana como uma enriquecedora experiOncia social,

ambiental

e

sensorial, e tem um grande significado para

o

desenvolvimento da regiSo

urbana, baseado na gestSo racional dos recursos energ6ticos, na perpetuagfio no tempo
dos recursos ambientais e culturais e na relevdncia do pape! da natureza nas cidades;
d) para al6m de beneficios na economia de energia, de materiais e mdo-de-obra baseado no
principio do minimo esforgo, o novo desenho urbano d escala regional deve apoiar-se no
principio da diversidade

*

ambiental, espacial, social

e est6tica

-

ditado pela conexSo e

inter-depend6ncia entre as Sreas urbanas e rurais na configuragdo da cidade; as bases do
"desenho ao longo do tempo", num processo continuado de gestSo, devem, portanto, ser
multi-funcionais e multi-culturais, considerando a diversidade de espagos (bosques urbanos,
parques urbanos e agricolas, corredores ecol6gicos, etc.), usos, actividades e utentes, a sua
participagdo no processo de desenho, e contribuir, deste modo, para o desenvolvimento de

uma "estrutura paisagistica", de uma grande estrutura dos espagos colectivos da cidade
que, reunindo os processos ecol6gicos e os comportamentos humanos, ao mesmo tempo

que proporciona uma paisagem mais diversa, de maior produtividade econ6mica e
ambiental, e de maiores valores sociais e educativos, orienta o processo de expansSo
urbana considerando a interdepend6ncia dos sistemas naturais e culturais;

e) as solugOes criativas propostas pelo novo desenho urbano, que surgem da integragSo
entre a ecologia e o desenvolvimento humano com a contribuigSo positiva deste para o meio

que transforma, adoptam
culturais que sust6m

o

principio da visibilidade aplicada aos processos naturais e

a vida urbana, considerando-o uma componente

t74

essencial da

consciencia ambiental

e uma base necess6ria para a

criagdo de um sistema urbano

sustent6vel.

E neste sentido que Miguel Ruano, urbanista e professor nas Universidades da Catalunha e

de Harvard, explica e demonstra atrav6s de sessenta projectos ou estudos de caso relativos

a assentamentos humanos

sustentdveissTa, como

o <ecourbanismo> se est6 convertendo

num conceito b6sico essencial para todo o processo de planeamento e desenho urbano
realmente interessado na resolugSo dos actuais problemas sociais e ambientais.

e resolver em primeiro lugar e
uma vez que estas s6o as principais responsSveis pela

Considerando que estes problemas se devem abordar

principalmente nas cidades,

destruigSo ecol6gica global, o autor defende o entendimento e a concepgdo das cidades
como complexos ecossistemas artificiais em equilibrio com a paisagem envolvente, e com a
capacidade quer para satisfazer as necessidades humanas, quer para proporcionar bi6topos
a outras esp6cies.
Perspectiva que o leva a concluir que o novo processo de planeamento e desenho urbano,

baseando-se na visSo integrada e unificada do urbanismo, deve incluir, desde o seu inicio,

como componentes estruturais, quer a "eco-tecnologia" (fontes alternativas de energia,
reciclagem de residuos s6lidos e liquidos, criagSo de microclimas, etc.), quer a converg6ncia

de tecnologias nos campos da informagdo, das telecomunicag6es e dos meios

de

comunicag6o.

o ecourbanismo 6
apresentado como uma nova disciplina que integra e articula as m0ltiplas e complexas
Superando

a

compartimentagSo c!6ssica do urbanismo convencional,

vari6veis que interv6m numa aproximagSo sist6mica ao desenho urbano:

a) recursos

-

os mais importantes na construgSo e funcionamento da cidade s6o, para al6m

das ideias, a 6gua, o solo, a energia, os residuos e os materiais.

Para

o

novo desenho da cidade que tem como objectivo optimizar

o ciclo hidrol6gico,

qualquer classe ou tipo de 6gua, independentemente da sua origem, 6 contemplada como
um recurso.

Relativamente aos recursos energ6ticos

e

retomando

a

tradigEo quase esquecida que

remonta a s6culos atr6s, em que numa 6poca em que era dificil obter energia as cidades se
planeavam e construiam considerando o sol, o vento e o relevo como factores dominantes

do projecto, o novo desenho da forma e da estrutura urbana adopta estrat6gias ao nivel do

Barcelona, 1999.
'74 RUANO, M., Ecourbanism. Sustainable Human Settlements:60 Case Studies, Editorial Gustavo Gili,

A obra apresenta de forma objectiva e acessivel os actuais desenvolvimentos no imbito do urbanismo de base ambiental
mostrando, num formato eminentemente gr6fico, sessenta exemplos das melhores realizag6es pr6ticas sobre esta mat6ria da
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bairro ou da cidade, dirigidas a poupangas energ6ticas atrav6s de solugOes tradicionais ou
inovadoras (orientagSo ao quadrante su!, ventilagSo natural, utilizagSo de 5rvores de folha
caduca no espago p0blico, sobretudo na fachada oeste, etc.) que contribuem para melhorar

a

eficiEncia energ6tica, tanto dos edificios como do aglomerado urbano

e a reduzir

o

impacte sobre o ambiente.

t,

nesta perspectiva, que no modelo de "urbanismo ecol6gico", os residuos, os

desperdicios, tanto s6lidos como liquidos, s6o considerados como mais um recurso que

pode ser reciclado num processo articulado com os ciclos de outros recursos, onde os
residuos s6lidos, por exemplo, podem produzir energia (como g6s metano e calor), podem

utilizar-se como materiais de construgSo (entulhos de demolig6es, metais

e

plSsticos

reciclados), ou combinar-se com as lamas resultantes do tratamento de 6guas residuais
para a produgSo de composto org6nico;

b) mobilidade

- utilizando o transporte

um quarto da energia total consumida pelos seres

humanos, o que o converte numa quest6o chave para o desenvolvimento sustent6vel, o
planeamento e o desenho urbano de base ambiental, para al6m de desincentivar o uso do
autom6vel particular e a fomentar os sistemas de transporte p[blico, a circulagSo pedonal e

a

bicicleta, conclui que

6

praticamente desnecess6rio

o

uso de qualquer transporte

motorizado.

Para isso adopta estrat6gias de planeamento baseadas no transporte colectivo em que a
mobilidade se relaciona com conceitos como corredores de transporte p0blico, tecidos

urbanos densos, compactos
desenvolvimento

e

multi-funcionais, zonas pedonais

de ambientes comunit6rios e a

incorporagEo

e

cicl6veis,

de infra-estruturas

o

de

telecomunicagSo avangadas.

c) participaqSo p0blica

- face a um processo de planeamento que, ao n6o considerar os

verdadeiros interesses, necessidades e prefer6ncias das populag6es, tem conduzido a uma

falta de identificagdo destas com o meio urbano onde vivem, o desenho ambiental da
cidade, baseando-se nos processos tradicionais de desenvolvimento urbano que
procuravam satisfazer

as

necessidades

e aspiragOes

imediatas

da sociedade,

utiliza

m6todos de participagSo activa e continuada que, num nivel mais elevado de colaboragSo,
permite o desenho e a construgSo dos edificios e dos bairros por parte das populag6es

residentes, chegando

a utilizar sistemas participativos abertos de modo a garantir o

desenvolvimento de comunidades humanas sustent6veis, no seio de territ6rios urbanos
harmoniosos e equilibrados;
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-

d) comunidade

o

desenvolvimento de comunidades humanas equilibradas

e com um

aut6ntico sentido de pertenga a um grupo socia! e a um lugar, sentimento considerado

essencial para

a sustentabilidade, a

longo ptazo, destas comunidades, constitui

um

objectivo do novo desenho da cidade que, ao prestar especial atengSo ao espago p0blico e

d interac96o humana orientado para os pe6es, os ciclistas e o transporte colectivo, a escala
humana e os bainos compactos com uma rica diversidade e mistura de usos e fung6es,
procura criar territ6rios urbanos indutores de interacAdo social e de vida comunit6ria;

e) ecoresorfs

- perante a massiva degradagdo paisagistica causada pelas urbanizag6es

e

edificag6es turisticas sobredimensionadas, respons5veis pela destruigdo de milh6es de km2

de ecossistemas em todo o mundo (sistemas dunares, hrimidos, agricolas, florestais, etc.),
por um lado, e as alarmantes previs6es de crescimento da ind0stria turistica, por outro lado,

os desenvolvimentos urbanisticos relacionados com o turismo que consideram os crit6rios
ecol6gicos e ambientais, baseiam-se em solug6es de desenho e de projecto que, inspirados

na arquitectura popular como opg6o mais respeitosa com a paisagem, procuram a sua
preservagdo, a melhoria do conforto bioclim6tico e o aumento da qualidade de vida e
ambiental das estdncias turisticas;

f) revitalizagao

-

substituindo a ocupagdo edificada e urbanizagdo de valiosos e cada vez

mais escassos espagos naturais e rurais, pela reabilitagSo e recuperagdo de zonas urbanas

degradadas (que adopta como principio de interveng6o), o urbanismo de base eco!6gica, o

planeamento urbano integrado
ecossistema urbano deteriorado
valorizagSo ambiental,

e

e sist6mico, tem como objectivo a
ou abandonado, atrav6s da

revitalizagSo do

requalificagSo urbana e

introdugEo de um novo equilibrio socio-econ6mico, evocando a

acgSo de promover, para al6m da renovagdo fisica e dinamizagdo cultural e econ6mica, a
introdugSo de uma nova vida a um tecido urbano obsoleto ou degradado;

g'1

teleurbe

- dotada de infra-estruturas de telecomunicagSo avangadas (teleportos, fibras

6pticas, plataformas sat6lite, etc.) e de modernos dispositivos de telecomunicagSo (telefone
digital, redes de computadores, televis6o interactiva) que permitem

is populag6es

estarem

conectadas com o mundo em tempo real e realizarem trocas de informagSo rSpidas e fi6veis
(mediante a lnternet, por exemplo), a teleurbe consiste num novo paradigma urbano que se
baseia em novos modos de trabalho, educagSo e 6cio (tele-trabalho, ensino interactivo, tele-

medicina, compras atrav6s do computador

e da televisSo, etc.) que n6o necessitam

de

deslocag6o uma vez que estS facilitado o acesso da populagdo d tecnologia (tanto financeira
como culturalmente) e integra uma rica e expressiva diversidade social.
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Este novo modelo urbano, este novo conceito urbanistico directamente implicado com a
sustentabilidade urbana e paisagistica, ao ser capaz de alterar significativamente as
tend6ncias de mobilidade actual e ao poder ser integrado sem causar impactes significativos

nos tecidos urbanos existentes, permite igualmente

o

reequilibrio territorial atrav6s do

repovoamento de zonas rurais, entretanto despovoadas com a mecanizagSo da agricultura,
e agora mais atractivas e menos isoladas gragas ds novas tecnologias da comunicagSo e da
informa96o.

desenho fragment6rio e difuso das actuais paisagens urbanizadas
caracterizadas pela oposigSo urbano - rural, cidade compacta - cidade difusa, o novo
desenho urbano apoiado em novas estrat6gias e pr6ticas projectuais ajustadas d ordem
urbana e paisagistica proposta pelo conceito de cidade-regido, procura, atravds da

ao

Contr6rio

necess6ria visSo de conjunto e das complementaridades fisica e funcional entre aqueles
modelos de ocupagdo

e gestSo espacial, estabelecer relag6es positivas entre estes e

o

territorio envolvente, entre os espagos edificados e os espagos exteriores, e entre estes e os
comportamentos e as necessidades das populagOes, e neste sentido, contribuir quer para a

equidade

e

coesdo social

da regi6o urbana, quer para a

estabilidade fisica, a

sustentabilidade ecologica e o equilibrio biol6gico da sua paisagem.

Nesta perspectiva, a vis6o holistica e prospectiva da cidade, considerando a sua dimensEo
regional,

e a definigSo de estratOgias de desenvolvimento urbano em que o sistema de

espagos nEo-edificados , materializado numa estrutura verde (ecol6gica e cultural), contribui

para a estruturagSo da forma urbana e para contengdo e controlo da sua expansSo, mas
tamb6m para o recreio e para a preservagdo do patrimonio paisagistico (natural e cultural), 6
comum ds ideias veiculadas pelos distintos autores na formulagSo de novas abordagens de
planeamento e desenho urbano apoiadas em principios de sustentabilidade.

a insustentabilidade das cidades actuais crescentemente artificiais,
formalmente desestruturadas e fragmentadas, social e funcionalmente segregadas,
Pelo que, face

desumanas, n6o participadas e desiguais, devemos equacionar a sustentabilidade urbana

atendendo

a

inter-relagSo

e

inter-dependGncia das suas componentes essenciais: a

qualidade ambiental (traduz os niveis de preservagdo dos recursos naturais e a contengSo

ou eliminagSo dos factores poluentes ou degradantes da paisagem), a qualidade de vida
(contempla

a

avaliagSo dos niveis de bem estar social incluindo aspectos psicol6gicos,

culturais e hist6ricos relacionados com a identidade e o sentimento de pertenga), a efici€ncia
econ6mica (muitas vezes chamada de competitividade, dado o contexto concorrencial em

que se desenvolve, retrata o funcionamento das relagOes econ6micas), a

eficiGncia

institucional (sinonimo de democracia, prende-se com as boas formas de relacionamento
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entre governantes, instituig6es, empresas e cidadSos)"u, o que pressup6e a necessidade de

uma abordagem alternativa ao desenho da cidade que considere a alteragdo dos conceitos

e crit6rios utilizados no desenho urbano convencional, a adopgSo de um novo modelo que
re0na a complexa matriz dos crit6rios que conformam a cidade contemporinea e a sua
orientagSo no sentido do desenvolvimento sustent6ve!.

Nesta perspectiva, a proposigdo e a definigdo de um novo e diferente processo de
planeamento e desenho urbano, considerados instrumentos adequados d modelagEo
integrada

de todas as vari6veis que interv6m no sistema urbano376, baseia-se na

consideragSo e tratamento equitativo das quatro dimens6es do desenvolvimento sustent6vel
na realizagSo daquele processo.

Processo que para poder dotar

e

orientar

a

acASo no sentido da salvaguarda activa

(preservag6o, reabilitagSo e desenvolvimento) quer da paisagem urbana, quer da paisagem

rural, integrando a componente ambientalde modo sistemStico e continuado, necessita uma
estrutura simples, objectiva e de f6cil aplicabilidade, que adopte como principios essenciais
e estrat6gicos de sustentabilidade3TT, os seguintes:

i) principios formais e est6ticos

. considerando

a variedade de padr6es e contextos urbanos, o planeamento e desenho de

uma cidade sustent6vel depende das caracterlsticas (biofisicas, s6cio-econ6micas,
hist6rico-culturais) dessa cidade e da regiSo em que se insere, procurando solug6es
alternativas, adaptadas a cada situagSo, que apresentem formas urbanas compactas, com
diferentes tipos de estruturagdo no territ6rio em distintos centros urbanos ou bairros auto-

suficientes, interligados por redes de transporte colectivo

e em que os espagos nio-

edificados, cultivados ou silvestres, det6m uma importante fungSo socia!, econ6mica e
eco169ica;

37s

ROSETA, H., "A cidade insustent6vel ou as quarto dimens6es da sustentabilidade urbana'em Urbanismo, no3, Ano l, AUP,
Lisboa,'l 999, pp.12-22.
37u
M"HARG, 1., ob. cit., 1969; LYLE, J.T., Regenerative Design for Sustainable Development, John wiley & Son; Nova lorque,
1994; HOUGH, M., ob. cit., '1998; RUANO, M., ob. cit., 1999.
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A enureragSo e deIinig6o dos principios de sustentabilidade aplicados ao desenho urbano baseia-se, quer no contributo de
um importante conjunto de autores (HOUGH, 1998; LYLE, '1994; LYNCH, K., 1999; COWAN and VAN DER RYN, 1996;
ROGERS, 1997; EDWARDS,2001; FREY, 1999; WILLIAMS et al.,2OO1; REGISTER,2002, NAREDO, 1996,2003; TELLES,
1998, 2003), quer na reflexEo e conclus6es tomadas, na 0ltima d6cada e meia, no seio do Grupo de peritos sobre ambiente
urlcano da ComissSo Europeia, por diferentes iniciativas da UniSo Europeia e de organizag6es internacionais como as
Conferdncias das Nag6es Unidas sobre Assentamentos Urbanos (HABITAT), e pelas Campanhas Europeias de Cidades e
Municlpios Sustent6veis. Entre o vasto conjunto de Declarag6es, lniciativas e Documentos h6 a ressaltar, pela sua importincia,
o F6rum de Viena (1998) - Quadro de acgSo para o desenvolvimento urbano sustent6vel da Uni6o Europeia; o Programa
HABITAT ll e a DeclaragSo de lstambul (1996); a Carta de Aalborg (1994) ou Carta da Cidades Europeias para a
Sustentabilidade; o Plano de AcASo de Lisboa (1996); a declaragSo de Hannover (2000); as lniciativas Comunit6rias URBAN I
(1994-1999) e ll (2000-2006); a Estrat6gia Tem6tica sobre Ambiente Urbano (COM(2004)60 final; COM(2005)718 final;
Estrat6gica Tem6tica sobre a Utilizaqio Sustent6vel dos Recursos Naturais (COM(2003)572 final).
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. desenhar a cidade entendendo a globalidade da paisagem e procurando a contengEo da
dispersSo urbana, reforgando a complementaridade e a cooperagEo entre cidades e entre

estas e o campo, mediante a formalizag1o de redes de distintas indole com base na
compreensSo das relag6es estruturais e funcionais do mosaico paisagistico e das conex6es

entre as redes, sobrepostas, naturais, econ6micas, cultural

-

tecnol6gicas e de organizagSo

social.

O desenvolvimento urbano concentrado e simultaneamente descentralizado 6 a principal
solugdo apontada para controlar e conter a fragmentagSo urbana e paisagistica, e diminuir
os impactes espaciais, ambientais e sociais, provocados pelo processo de urbanizagfio
difusa. Com efeito, a concentragSo espacial das populag6es e das actividades atrav6s de
uma densidade populacional "eficiente"37B, ?o mesmo tempo que evita o consumo de solo

(agricola, silvicola, silvestre), significa, para al6m de uma maior eficiOncia dos servigos,
infra-estruturas e transporte priblico,

a preservagdo da biodiversidade e a diminuigdo

da

poluigSo atmosf6rica.

A

conjugagSo

de uma

determinada compacidade, diversidade

de usos e

densidade

populacional adequada, constitui, efectivamente, um principio estrat6gico essencial para a
construgEo de um modelo de cidade mais sustentdvel.

.

baseado na conexSo entre natureza e cultura proporcionado pela ecologia da paisagem, o

desenho urbano, de base sist6mica, promove a reconstrugdo da unidade cidade - campo, a
reutilizagSo da cidade existente atrav6s da reabilitagdo de espagos edificados degradados

ou de terrenos actualmente sem utilizagdo (vazios urbanos), para usos

habitacionais,

comercias ou de lazer, e a coesSo da paisagem global atrav6s da perman6ncia (no presente

e no futuro), complexidade e

continuidade das suas estruturas ecol6gica

e

cultural, e

contribui para a definigSo da estrutura edificada (n5o difusa) e das infra-estruturas artificias

que ela exige, assim como para a integragSo de espagos e elementos patrimoniais (de
origem naturale antropica) na cidade.

Neste sentido,

o principio da limitagSo da expans6o urbana a favor da reutilizagSo de

espagos urbanos obsoletos ou abandonados, baseado no aumento da diversidade e da

mistura das fung6es urbanas na proximidade das habitag6es

e nos eixos com maior

concentrag6o de transporte p0blico, permite a definigdo de unidades de vizinhanga urbana

com autonomia no acesso dos cidadSos ds prestag6es de servigos, ds zonas comerciais,

aos postos de trabalho, ds infra-estruturas e equipamentos, e aos espagos de recreio e
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A densidade populacional eficiente nas zonas urbanas contribui para a exequibilidade e uma maior eficiOncia dos servigos
locais, infra-estruturas e equipamentos, e tem como vantagens viabilizar a ampliag6o da rede de transporte p0blicos, contribuir
para a coes6o fisica e social dos bairros, melhorar o microclima urbano e aumentar a eficiOncia energ6tica dos edificios (com o
aumento controlado da densidade as edificag6es tornam-se mais "compactas" de modo a gue a perda de calor de umas se
transforme em ganho para outras). Por outro lado, a maior proximidade fisica 6 um incentivo d deslocagEo pedonal, cicl6vel ou
de transporte p0blico.
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lazet, promovendo

a

melhoria da qualidade de vida das populag6es, permitindo uma

viv6ncia mais plena da cidade e assegurando, ao mesmo tempo, o funcionamento do seu
suporte fisico e biol6gico.

Este, 6 garantido pelas estruturas verde e ecol6gica urbana que, enquanto instrumento de

e desenho da cidade3Te, e dada a sua natureza multi-funcionat (ecol6gica,
econ6mica, s6cio-cultural), desempenham um papel determinante no ordenamento da
planeamento

paisagem, na estruturagdo do desenvolvimento urbano e na definig6o da forma da cidade.

Considerando

o modo como os espagos ndo-edificados se distribuem, interligam e inter-

relacionam na paisagem e a sua importdncia e contribuigdo para a contengdo e estruturagSo

da

expansEo urbana atravOs

de crit6rios

recreativos, estas estruturas t6m vindo

ecol6gicos, s6cio-econ6micos, est6ticos e

a ser planeadas e geridas do ponto de vista

da

de uma forma urbana sustent6vel, procurando responder, essencialmente, i
contengEo do crescimento urbano, d protecASo dos espagos rurais e naturais e ao

definigSo

desenvolvimento de uma rede de espagos desportivos e recreativos3so.

As estrat6gias para a integragdo e a presenga da natureza na cidade
um padrSo espacial em rede constituida por 6reas e conedores

-

-

organizada segundo

atrav6s da implementagEo

de tais estruturas, devem equacionar a identidade e o carScter da paisagem, as suas
singularidades e especificidades no que diz respeito ao seu enquadramento hist6ricogeogrdfico, institucional, s6cio-econ6mico, assim como as suas potencialidades e atributos
ecol6gicos, biofisicos e est6ticos.

. considerando a necessidade

de adequagEo dos espagos ds reais necessidades e desejos

dos seus potencias utilizadores no sentido da criagSo de uma cidade que permita a
interacgSo entre o cidaddo e o ambiente, de uma cidade coerente cujos elementos
estruturantes a tornem "bem formada", distinta e digna de apreciagSo, de uma cidade
imagin6vel que para al6m de visivel seja tamb6m audivel, t6ctil e olfactiva (sendo que os
sentidos s5o determinantes na concepgEo e produgSo do espago e que s6 atrav6s deles os

valores est6ticos s6o comunic6veis), torna-se imprescindivel a adopgEo de solug6es de
desenho multi-funcionais que entrem em linha de conta com a complexidade e a variedade
das actuais prdticas urbanas, de um desenho urbano multi-sensorial que permita conceber

distintas formas e ambientes (urbanos, arquitect6nicos, etc.) diversificados, apraziveis e
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O conceito de estrutura verde, embora se encontre ainda no campo da investigagSo e conceptualizado em cada Pais de
acordo com as suas condig6es especificas em termos geogr6ficos, paisagisticos, politicos e sdcieecon6micos, tem-se
revelado extremamente 0til e vdlido como instrumento de planeamento e desenho urbano, em diversas experi6ncias concretas,
tanto ao nivel regional como local em vdrias cidades europeias, nomeadamente em Londres, Berlim, Munique, Copenhague,
Estocolmo, entre muitas outras.
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c6modos, assegurando

a melhor compreensSo dos espagos, e orientag6o ao longo dos

mesmos, por parte dos utilizadores.
Neste sentido, como resposta aos permanentes desafios e exig6ncias dos espagos urbanos,

dever-se-6 promover, atrav6s

da sua flexibilidade e

multi-funcionalidade, uma nova

qualidade urbana que reflicta um desenho mais sensivel
valorize

a

e

apelativo que enriquega e

cidade, tanto nos seus aspectos formais, est6ticos

e

simb6licos, como nos

ecol6gicos e sociais.

ii) principios ecol6gicos e sociais

. considerando que a forma de um lugar revela a sua hist6ria natural e humana, e o ciclo
continuo dos processos naturais, e que estes, em interacaSo com os processos culturais,

surgem como elementos determinantes da forma urbana,

a

perspectiva inovadora

introduzida pelo desenho ambiental consiste, fundamentalmente, na integragdo de principios

ecol6gicos no desenho urbano e na consideragdo dos processos naturais que ocorrem na

cidade. O que proporciona uma linguagem alternativa de desenho que, para al6m de
permitir modificar a forma da cidade e controlar a sua evolugdo, contribui para a estabilidade
flsica, a sustentabilidade ecol6gica e o equilibrio biol6gico da paisagem.

Esta nova abordagem ao desenho urbano permite utilizar, de um modo integrado
indissoci6vel, as componentes da forma da paisagem, de base ecol6gica

-

e

entre as quais se

destacam os factores de ambiente (relevo, morfologia do terreno, clima, solos, 5gua,
vegetagSo) - e as componentes de base cultural - principalmente os factores culturais e
hist6ricos (hist6ria da construg6o

e

transformagSo da paisagem, estrutura

patrimoniais, identidade e significado dos espagos urbano e rural, etc.)

e

elementos

- que se revelam

essenciais paraa estabilidade e o equilibrio ambiental e cultural da cidade edo hinterland.
Por, outro lado, contribui para que as cidades possam ser auto-suficientes, ao nivel local e

regional, no que diz respeito

d

produg6o agricola, de energia,

e de um

conjunto de

actividades essenciais paru a sustentabilidade das comunidades;

.

procurando estabelecer uma relagSo simbi6tica entre a(s) cidade(s) e a regido envolvente

mediante conexOes formalizadas por redes de espagos n6o-edificados (parques recreativos,
parques agr6rios, matas, hortas sociais e pedagogicas, etc.), o novo projecto urbano permite
integrar a natureza na cidade, dando expressSo d importincia e ao contributo das estruturas
e dos valores naturais na organizagSo dos espagos urbanos e na sua qualidade ambiental.

Nesta perspectiva, a presenga da natureza na cidade como elemento fundamental para a
qualidade do ambiente urbano e para a qualidade de vida da populagdo, materializada numa

grande diversidade de espagos interligados formando uma rede que cumpre diferentes
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fung6es que se podem traduzir em beneficios ecologicos, ambientais e sociais, tem vindo a
evoluir para tipologias e padr6es mais complexos (de que s6o exemplo as estruturas verde e

ecol6gica), que procuram resolver problemas cada vez mais abrangentes, como a
fragmentagEo da paisagem e perda de diversidade biol6gica e cultural, a continua expansdo
e dispersdo urbana e a incessante press6o humana sobre o territ6rio.

A

presenga da natureza na cidade, caracterizada pela multi-funcbnalidade, diversidade,

complexidade, flexibilidade

e continuidade das estruturas e elementos, 6 essencial,

n6o

apenas para a melhoria da qualidade do ambiente urbano, do nivel est6tico e sensorial, de
recreio e bem-estar das comunidades, mas tamb6m, no sentido de garantir, a longo prazo, o

funcionamento e a visibilidade dos processos ecol6gicos, a manutengEo da biodiversidade
potencial do meio e do fundo de fertilidade do solo, e a preservag6o dos ecossistemas e do

patrimonio natural, considerados objectivos essenciais da sustentabilidade, aos vdrios
niveis.

o considerando que, contrariamente aos ecossistemas naturais que tendem a manter o seu

equilibrio fazendo circular internamente os recursos e os residuos, o funcionamento do
ecossistema urbano, baseado na exploragSo daqueles ecossistemas atrav6s da importag6o

de grandes quantidades de recursos renov6veis e n6o renov6veis (6gua, alimentos e
combustiveis) para se alimentar e produzir bens e servigos, e na exportagSo de residuos
s6lidos e liquidos, e poluentes atmosf6ricos, produzindo virios desequilibrios ambientais e
territoriais, a chave para a sustentabilidade urbana baseia-se na substituigSo dos actuais
processos lineares de produgSo e consumo por um sistema circular de utilizagSo minima de
recursos e de reutilizagSo da mat6ria.

A solugSo reside, assim, na transformagSo das cidades de metabolismo linear em cidades

de metabolismo circular, de modo a aumentar a eficiEncia global da regido urbana e a
reduzir quer o impacte sobre o ambiente, quer a pegada ecologica - (...) quanto mais
sustentdvel 6 uma cidade, mais pequena 6 a pegada ecologica por habitanfe (...)'381 -,
melhorar o rendimento dos processos de transformagSo e consumo, e manter a qualidade

de vida

suportada por um sistema semi-fechado baseado nos quatro "erres" da

sustentabilidade: reduzir, reciclar, reabilitar e reutilizar;
o partindo

da

compreensSo

premissa

do

de que planear uma cidade

sustent6vel requer uma ampla

ecossistema urbano, nomeadamente das relag6es entre cidaddos,

servigos, sistemas de mobilidade e produgSo e consumo de energia, e considerando que, a

longo ptazo, a gestSo activa e integrada das quest6es ambientais e sociais 6 a 0nica forma

'8t CCE, Para uma Estrat6gia TemStica sobre Ambiente Urbano, COM(2004)60 final, Bruxelas, 2004, p.9.
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de viabilizar um ambiente urbano saud5vel e de elevada qualidade, a construg6o de um
modelo de cidade mais sustent5vel exige a gestdo equilibrada dos recursos naturais,
preconizada atrav6s

materiais

de uma abordagem integrada com vista ao encerramento dos ciclos de

- residuos, de modo a garantir: a redugSo do seu consumo, principalmente dos

n6o renov6veis e dos de regeneragdo lenta; a redugdo do disp6ndio de energia e a
utilizagEo de energias limpas e alternativas renov6veis (solar, t6rmica, e6lica, etc.); a recolha

selectiva de residuos, a sua reciclagem e reutilizag6o; a reabilitagfio de espagos residuais

(abertos

e

edificados) fomentando

o

aumento da edificagSo bioclim5tica, dos espagos

verdes e da diversidade biol6gica na cidade; a preservagEo do ciclo hidrol6gico natural e o

seu uso racional promovendo a redugdo de perdas, o tratamento das 6guas residuais
(segundo t6cnicas de engenharia biofisica) e a sua reutilizagdo, bem como das Sguas
pluviais, para usos urbanos (rega de espagos verdes e agricultados, lavagem de ruas, etc.),

nas 6reas urbanas em desenvolvimento, a utilizagdo de pavimentos
e a salvaguarda de cursos de 6gua com a fungSo de contribuirem para a

prevendo-se,
perme6veis

regulagSo clim6tica, do regime hidrico e depuragSo biol6gica das 6guas de escorrimento
superficial;

o considerado, na cidade,

a principal fonte de contaminagSo atmosf6rica, de consumo de

energia, de congestionamento e produgio de ruido, o actual sistema de mobilidade urbana 6

objecto de uma proposta de reorganizagdo, no 6mbito do novo projecto urbano, a partir do
desenvolvimento de redes e corredores de transporte colectivo eficientes (autocarro, metro,
comboio) com zonas de interface modal, e da criagSo de redes de percursos pedonais e de
ciclovias. O que, aliado a uma estrutura urbana compacta, densa e equilibrada, dotada de

de usos, proximidade de
fung6es e de curtas dist6ncias, contribui quer para melhorar a qualidade de vida das
infra-estruturas de telecomunicagEo avangada, com mistura

populag6es atrav6s da redugSo do tempo utilizado nas deslocag6es, do aumento da vivEncia

do espago p0blico e do nivel de sociabilidade, quer para melhorar a qualidade do ambiente
urbano induzida por uma menor dependOncia do autom6vel, reduzindo o volume de tr6fego
e as emiss6es de gases poluentes e com efeito de estufa.

Relativamente a esta quest6o, o desenho ambiental procura que a cidade se torne neutra
em carbono, integrando nas suas estrategias de sustentabilidade a possibilidade de aquela
compensar as emiss6es de gases com efeito de estufa pelas quais 6 responsSvel, atrav6s

da implementagSo de projectos de redugdo de emiss6es, de que s6o exemplo, a utilizagSo
de tecnologias para o aproveitamento de energias renov6veis ou energeticamente eficientes

e a florestagSo ou a criagSo de espagos verdes com vista ao sequestro de di6xido de
carbono (o gds com efeito de estufa que mais contribui para as alterag6es clim5ticas).
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Por outro lado, o reordenamento conjugado da mobilidade e das fung6es urbanas garante
alguma autonomia ds comunidades humanas, a acessibilidade aos servigos e equipamentos

de diferentes niveis hier6rquicos (da escala local

i

global), aumenta

a

seguranga de

pessoas e bens, e promove a coesSo social;

o considerando, por um lado, o facto de a cidade continuar sendo um cen6rio, fundamental,

de relagSo , conflito e conviv6ncia entre os mfltiplos actores urbanos, e por outro lado, o
facto de as classes sociais debilitadas permanecerem segregadas (principalmente nas
periferias urbanas), e fisica e socialmente condicionadas na sua acessibilidade e mobilidade
ao resto da cidade, o novo projecto urbano integra nas suas estrat6gias de sustentabilidade,

quer a procura da coesEo e equidade social

-

mediante

a

promogdo da diversidade e

mistura social e 6tnica (habitantes de diferentes origens sociais e culturais), a multiplicagSo

de espagos e redes relacionais, o aumento da participag6o activa, individual ou das
comunidades na definigSo do espago urbano de acordo com as suas necessidades e
anseios, o que lhes permite reforgar a identidade local e o sentimento de pertenga a um
lugar reforgando a seguranga e reduzindo a exclus6o socia!, a criminalidade, e a segregagSo

social e espacial -, quer o direito d cidade, com o intuito de satisfazer, n6o apenas as
necessidades sociais bSsicas (habitag6o, educagSo, sa0de, etc.), mas tamb6m garantir aos
cidadSos o acesso, em igualdade de oportunidades, ao emprego, d formagSo, 6cio e cultura

e, neste sentido, "construir" uma cidade socialmente diversa e coesa, com um nivel mais
elevado de qualidade urbana e de vida;

iii) principios econ6micos

. assumindo

que a economia convencional, ao considerar apenas os valores monet6rios

e sociais provocados pelo
orienta a gestdo da paisagem e dos

(sem entrar em linha de conta com os impactes ambientais
processo de desenvolvimento s6cio-econ6mico),

recursos para um horizonte de insustentabilidade (polarizagdo territorial e social aos niveis
local e global, boom imobilidrrio e urbanizagSo difusa, edificag6o ndo integrada na paisagem

e no ambiente), na medida em que utiliza (directa ou indirectamente) e degrada quantidades
crescentes de energia

e

materiais,

o desenho ambiental prop6e uma nova

abordagem

centrada nos principios da economia ecol6gica.
Esta, ao contr6rio daquela, incorpora, de modo sistemdrtico, a informagdo sobre os diversos

impactes que

a gestSo da paisagem provoca (seja por usos indirectos do espago,

pela

extracgSo de recursos ou pela emissSo de residuos), de modo a poder obter o seu controlo

e

redugSo, considerando modelos de gestSo ambientalmente integrados, com base na

precaugSo e no ciclo de vida do produto.
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A economia ecol6gica promove iniciativas que respondem a um novo tipo de orientagSo,
quer de actividades ambientalmente avangadas com desenhos de "ciclo completo de
produto" (que inclui todas as fases de processamento, desde a extracgSo, produgdo,
distribuigdo, consumo e recuperagdo at6 d sua reposigfio, e em que os residuos se
convertem permanentemente em recursos), quer da conjugagEo de uma s6rie de
actividades que visam niveis maiores de efici6ncia.

Ao preocupar-se com o funcionamento fisico do sistema urbano com vista a reduzir, tanto o

uso (directo ou indirecto) de recursos n6o renov6veis, como a emissSo de residuos,

a

economia ecol6gica visa a sustentabilidade, com base nas seguintes politicas, actividades e
instrumentos relacionados com o ordenamento da paisagem e o processo de urbanizag6o e
de edificagdo: o uso regulado do solo de acordo com a sua aptiddo ecol6gica e capacidade

ambiental, orientando

o desenvolvimento urbano para o

modelo de cidade-regido;

a

substituigSo da construgSo de obra nova pela reabilitagdo do patrim6nio imobili6rio; incentiva

o aluguer de habitagEo em detrimento da compra de casa pr6pria; na edificagSo defende a
substituigSo do estilo arquitectonico universal pela arquitectura bioclim6tica que absorve e
actualiza principios, t6cnicas e materiais de construgdo da arquitectura vern6cula;

o

a

adopgfio de uma economia diversificada

emprego

e

integradora que fomenta

e a capacidade de produgSo de todos os bens e servigos

a

criagdo de

essenciais ao

funcionamento e desenvolvimento da cidade sustentdvel, d subsist6ncia, auto-suficiCncia e
autonomia local.
Nesta perspectiva, as entidades e organismos locais, os mais proximos do cidadSo, poder6o

empreender iniciativas

no sentido da criag6o de emprego e de apoio d

actividade

econ6mica, atrav6s do desenvolvimento de estrat6gias que integrem as politicas para o
emprego e a coesdo social, e de projectos que conjugam as propostas e os interesses dos
cidadSos com as da administragSo municipal e regional, de que s6o exemplo as iniciativas

locais para

o

incentivo dr criagdo de pequenas

e m6dias estruturas de economia social

ea

criagSo de servigos sociais (assist6ncia,

(cooperativas, associag6es, mutualidades),

intermediagSo) e de novos empregos em Sreas como a cultura, o patrim6nio e o ambiente;
iv) principios institucionais

. considerando que, em termos gerais, cada cidade

deve definir com base nas suas

caracterlsticas intrinsecas o proprio modelo de desenvolvimento urbano sustent6vel assente

nos principios b6sicos da competitividade e cooperagdo econ6mica, justiga social,
sustentabilidade ambiental e participagSo plural e democr6tica, a governagSo do projecto
integrado da regido urbana detem como caracteristicas distintivas e essenciais: a gestSo e
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(governamentais,

o

e

as v5rias instituig6es
empresariais, etc.) e entre estas e os cidaddos; o envolvimento e

planeamento flexivel;

entendimento

colaboragSo entre

mobilizagEo das comunidades humanas atrav6s de uma participagEo activa nas politicas

dirigidas d cidade, por parte dos seus habitantes e utentes, chamados a intervir e opinar de
modo a que as solug6es projectuais contemplem as suas necessidades e aspirag6es.

A

democracia pluri-participada ao desenvolver um papel decisivo na reorientagSo dos

a

favor da sustentabilidade, constitui, sem d[vida, um vector
indispens6vel na definigdo de um modelo de cidade institucionalmente qualificada e
interesses colectivos
eficiente;

o

assumindo que

na

actualidade

as cidades s6o as

principais respons6veis pela

insustentabilidade global do planeta, 6 ao nivel local, d escala da cidade e da sua regiEo que

devemos actuar aplicando

os principios de desenvolvimento sustent5vel, pelo que

6

necess6rio considerar a cidade como projecto desde uma visSo integrada e sist6mica.

Para gerir e avaliar o "desenvolvimento" da cidade como projecto desde a perspectiva da
sustentabilidade, para definir uma estrat6gia capaz de seleccionar, financiar

atendendo

a crit6rios de

operatividade, aca6es

e

e promover,

projectos de desenvolvimento urbano

sustent6vel, a administrag6o municipal e regionaldeve dotar-se, obrigatoriamente, de:

- um sistema de informagSo sobre o funcionamento e comportamento fisico e territorial do
sistema urbano. Relativamente d informag6o sobre o funcionamento fisico do sistema
urbano, ao seu metabolismo, 6 necess6rio instalar um sistema de informag6o permanente
que registe a evolugSo dos fluxos fisicos (5gua, energia, materiais, residuos) que entram e
saem da cidade, com vista d redug6o, tanto do uso (directo ou indirecto) de recursos n6o
renov6veis, como da emissdo de residuos e incentivar a recuperagSo destes.

O registo e controlo adequado dos fluxos ligados

i construgdo civi! (expansdo

urbanizadora,

edificagSo, infra-estruturas, etc.), principal actividade respons6vel pela utilizagSo de recursos

(solo, 69ua, energia, materiais)

e de residuos (inertes), revela-se de fundamental

importincia enquanto indicador da (in)sustentabilidade urbana.

No que diz respeito ao funcionamento territorial da regiSo urbana torna-se essencial
estabelecer um registo cartogr6fico e num6rico, actualizado, dos usos do solo, da evolug6o

da sua ocupagSo, que permita quantificar a pegada ecol6gica associada aos processos de
urbanizagSo mostrando a insustentabilidade que os caracteriza, constituindo um importante

instrumento para "controlar" e adequar os usos irs vocag6es do territ6rio, dr sua aptidSo

ecol6gica,

e neste sentido, um excelente

exemplo de boa pr6tica de gestSo urbana

sustent6vel;

- uma estrutura

e horizontal, que constituida por t6cnicos dos
distintos departamentos sectoriais (economia, s6cio-cultural, ordenamento do territ6rio,
administrativa, transversal
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urbanismo

e

necess6rios,

ambiente, etc.) da administragdo,

6

e

dotados dos meios

e apoio politico

respons6ve! pela gestSo integrada (monetdria, espacial, fisica, social,

ambiental) com crit6rios de sustentabilidade, comprometendo-se a incentivar,
- um processo de participagSo p0blica, activa e continuada, em reuni6es, foros e debates em

que se apresentem e discutam os problemas da cidade e as suas solug6es, conferindo d
participag6o um papel decisivo na reorientagSo dos interesses colectivos em prol da
sustentabilidade. Esta participagSo assenta na percepgSo dos problemas e valores em
causa,

o que decorrendo da cultura e

educagEo ambiental, dos v6rios grupos sociais,

reflecte as diversas vis6es entre desenvolvimento e conservagdo.

Por tudo isto, os desafios urbanos e ambientais que se colocam actualmente d sociedade,
decorrentes da operacionalidade do paradigma de desenvolvimento sustentSvel, requerem
profundas mudangas, nomeadamente na formulagio t6cnica dos problemas, nos sistemas e
politicas institucionais e nos procedimentos e comportamentos dos decisores e cidad6os, o
que significa, em 0ltima an6lise, uma mudanga de atitudes no sentido da sustentabilidade.

A aplicagSo do conceito e dos principios de sustentabilidade ao planeamento e gestdo dos
espagos urbanos implica, pois, uma visSo holistica e integrada ao nivel da paisagem, bem
como uma perspectiva de continuidade, diversidade e unidade a nivel do ecossistema
urbano. Devem, assim, ser estabelecidas estrat6gias (para cujo equacionamento e
desenvolvimento a colaboragSo interdisciplinar e o envolvimento p0blico s6o factores
indispens6veis) com objectivos m0ltiplos visando o aproveitamento de espagos, fungOes e

recursos, que contemple

a

preservagSo de valores insubstituiveis

sistemas degradados, bem como

a

ea

recuperagSo de

limitagio de usos intensivos deterioradores

e

a

mitigagSo de efeitos adversos por ele causados.

A sustentabilidade dos sistemas urbanos nas suas distintas escalas (local e global) e nas
suas diversas dimensOes, nomeadamente sob o ponto de vista biofisico, est6tico, cultural,
s6cio-economico e institucional, relaciona-se com a nova dimensEo da paisagem e do
desenho urbano, no sentido em que

a

contemporaneidade

da cidade se

encontra

e paisagem, e que a intervengSo na paisagem
considerada tamb6m um "problema" da cidade (que tambEm o 6 na sua escala urbana)
precisamente na realidade da sua regido
pretende reconciliar a relagSo cidade

-

territorio.

Neste sentido, a escala territorial e paisagistica do novo projecto urbano procura potenciar o

fortalecimento das relag6es de complementaridade entre aglomerados urbanos e entre
estes e a regido onde se inserem, mediante propostas estrat6gicas que visam o
ordenamento espacial, a organizagSo funcional e a articulagSo territorial da cidade com os
sistemas naturais e agricolas. O que pressup6e a percepg6o e o estudo dos processos de

desenvolvimento

da

cidade-regiEo, considerando
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a

import6ncia

da

compreensSo e

conhecimento do suporte fisico e biologico, do qual depende a utilizagSo e sustentabilidade

da paisagem, e que desde esta vis6o da escala regional constitui um dos aspectos mais
importantes a considerar no novo processo de planeamento e desenho urbano.

Partindo da ideia de que cada cidade deve definir com base nas suas potencialidades e

caracteristicas intrinsecas,

o seu modelo de desenvolvimento

urbano sustent6ve!,
considerado como o conjunto de ac@es e processos que realizados de acordo com os
objectivos da sustentabilidade ecol6gica (perpetuagSo no tempo dos recursos ambientais
que servem de suporte ao desenvolvimento urbano) se integram no processo evolutivo dos

sistemas urbanos382, podemos afirmar que, aquete modelo, ao pretender alcangar o
equilibrio cidade

-

territ6rio, pressupOe a elaborag6o de novas estrat6gias de intervengSo

territorial e urbana, nomeadamente o estabelecimento de um sistema integrado cidade

natureza (em que

o

desenvolvimento urbano contribui positivamente para

-

o meio que

transforma), entendido como um conjunto de pegas (formando um todo) simultaneamente
inter-conectadas e com um alto grau de autonomia e dinamismo cuja articulagSo orgdnica e
relagSo entre o local e o global, contribui para o funcionamento equilibrado e equitativo do

"grande ecossistema urbano", assente na ideia da regeneragSo ecol6gica da rede de
cidades como refer6ncia fundamental de actuagEo.

Para isso 6 necess6rio conectar, como j6 se referiu, urbanismo, ecologia e tecnologia, de
cuja fusSo resulta um novo desenho urbano e ambiental que entendido como processo, e
neste sentido, incluindo a gestSo integrada e continua:

-

torna visiveis os processos naturais

hidrol6gico, mat6ria org6nica

e os ciclos ecol6gicos

urbanos (atmosf6rico,

e residuos, e energia) que conectam a cidade com a sua

envolvente, convertendo-os no seu tema central;

-

valoriza os espagos silvestres, os espagos n6o tratados, n6o cuidados, os espagos
desocupados da cidade que constituem bi6topos naturais (com fauna e flora silvestres)
altamente resistentes ds dinAmicas urbanas;

- considera os sistemas agricolas como parte integrante e fundamental da paisagem urbana
que dever6 compreender 6reas cultivadas com fungSo social, econ6mica e ecol6gica, e uma
rede cultural de recreio e protecaSo ambiental;

- aposta pela economia de meios baseada na ideia de que em ecologia com um minimo de
energia se pode obter um m6ximo de beneficios ambientais, sociais e econ6micos383, e de
que no campo da arquitectura se consegue a m6xima emogSo est6tica e o m6ximo impacto

RAVETZ, J., "lntegrated Planning for Long Term Sustainable Development", Final Report of the Sustainable City-region
Program, Center for Urban and Regional Ecology, Manchester University, 2000; Urban Form and Sustainable Urban Systems
ern WILLIAMS , K. et al., (Eds.), Achieving Sustainable Urban Form, E&FN Spon, Londres, 2000.
'o' HOUGH, M., Cities and Natural Process, Routledge, Londres, 1g95, pp.1B-30.

'8'

189

intelectual com os minimos meios3e.

A este respeito

conv6m reafirmar que, tanto na

arquitectura popular como na construgSo da paisagem tradicional, existe uma economia de
meios elaborada an6nima e colectivamente ao longo de gera96es, dedicada a conseguir os
m5ximos resultados de beleza, funcionalidade e durabilidade.

Nesta perspectiva, e face d actual sociedade do consumo e do desperdicio e d condig6o
fragmentada e ca6tica da realidade contempor6nea, as interveng6es mais id6neas e as

melhores obras sao, como referem Caldeira Cabral e Montanefss, aquelas que,
pretendendo recompor o territ6rio desagregado em novas e possiveis unidades formais,
adoptam como principios da composigSo: a unidade, harmonia, simplicidade e diversidade,
utilizando os minimos meios e formas para conseguir o m6ximo, relacionando-as com o
lugar, a cultura, a paisagem.

A utilizag6o do novo desenho urbano e paisagistico, compreendendo a gestSo integrada e a
aplicag6o de critErios de sustentabilidade, ter6 sido ensaiado, pela primeira vez, na D6cada

de 1970 na cidade holandesa de Delft, no bairro Gilles Estate; a partir da an5lise das
qualidades biofisicas e espaciais da paisagem surgiu a necessidade de desenhar uma
relag6o especial entre esta e a cidade, integrando-a na "informalidade" do campo e da
natureza com os quais se harmoniza.

Nas duas filtimas d6cadas, a tradigSo holandesa de planeamento paisagistico baseado na
relagdo especial entre paisagem e urbanismo, acabou por dar ao desenho ambiental um

novo impulso operativo e estrat6gico passando a incidir sobre a paisagem urbanizada
(verstedelijkt landschap) a escala territorial, cuja construgdo passou a apoiar-se na
consideragao dos atributos territoriais, funcionais e est6ticos, e na articulagSo dos elementos

estruturais chave386. O planeamento

e o desenho urbano e paisagistico da conurbagSo

Randstad, que corresponde a um semi-circulo edificado praticamente continuo, constituldo
por uma rede de cidades (Utrecht, AmesterdSo, Haarlem, Leiden, Haia e Roterd6o), visa a

criagdo de uma estrutura urbana polinuclear com tend6ncia d continuidade edificada mas
contr6rria d urbanizagdo difusa, e a sua compatibilizagdo com o uso social do territ6rio,
nomeadamente o uso agricola de um <corag6o verde> no centro do semi-circulo urbano e o

uso recreativo e cultural de uma rede de corredores verdes e ecologicos

-

Nefherland

Ecotogical Network- compativel com fung6es de preservagSo ambiental.

380

MONTANER, j.M., las formas del siglo XX, G.Gili, Barcelona,2002,p.'162.

CALCEIRA CABRAL, F., Fundamentos da Arquitectura Paisagista, lCN, Lisboa, 1993, p.27; MONTANER' .J.M', ob.
cit,,2002, p.182.
3tu
MEyER, H., "From Plan via Projects to Perspectives" em FONT, A. et at., The Territories of the Urlcanist, UPC, Barcelona,
2005, pp.41-49.

"5

190

Conscientes da import6ncia e da validade da perspectiva do mosaico paisagistico que, para

al6m de um corpo te6rico, fornece um conjunto de principios centrados na organizagSo dos
usos do solo que permite a harmonizagSo e a sustentabilidade da natureza e da sociedade,

os dirigentes de Barcelona Regional convidam, em 200'1, o professor Richard Forman, a
aplicar o m6todo de an6lise do mosaico territorial d RegiSo Metropolitana de Barcelona, de

modo

a

estabelecer principios b6sicos

e

potenciais modelos espaciais para

a

sua

reestruturagSo paisag istica.

O objectivo do plano e do projecto apresentado por Forman, em 2003, 6 o de identificar os

principios e os modelos espaciais para
aplicagSo

o

planeamento estrat6gico do territ6rio

ea

sua

a RegiSo Metropolitana de Barcelona, e identificar e avaliar solug6es e

organizag6es espaciais estimulantes que realcem os sistemas naturais e os usos humanos
a eles associados, para o futuro a longo ptazo da paisagem catalS.

equipa multidisciplinar coordenada por Forman, comega por proceder d an6lise e
caracterizagSo do mosaico paisagistico actual naquela regiSo: a estrutura est6 composta

A

pela matriz (considerada

a

6rea revestida por vegetagSo arb6rea, apesar das extensas

zonas ocupadas pela agricultura e pelas urbanizag6es), pelos corredores (rios Llobregat e

Tordera

e seus afluentes, estradas e linhas de caminho de ferro) e pelos fragmentos

(espagos agricolas
naturais

-

-

v6rzeas de Vic e de Foix-Pened6s, vale de calaf e Manresa -, espagos

delta do Llobregat, serra de Collserola, macigos do Garraf e do Monteseny, etc. -,

e espagos urbanos (Barcelona, Manresa, Sabadell, Matar6, Vendrell, etc.); o funcionamento

do mosaico 6 ilustrado por in[meros e importantes fluxos e movimentos, evidentes tanto d
escala regional como nas escalas de pormenor, entre os quais se destacam os fluxos
biogeoquimicos (mat6ria, ar e 6gua) pelos cursos de 6gua e respectivos vales, o movimento

da fauna que cruza as estradas compreendidas entre os espagos naturais, e da avifauna
que procura as zonas h0midas e os bosques, o transporte de pessoas e mercadorias por
estrada e caminho de ferro, o tr6fego congestionado ao longo do litoral; a mudanga ou
mutabilidade no mosaico 6 evidente a qualquer escala e 6 provocada essencialmente pela
crescente urbanizagSo da paisagem que de modo difuso se estende desde Barcelona em
direcAso a Llobregat, ou a que se estende a partir de Manresa e Sabadell, sendo igualmente

significativo o crescimento urbano que ameaga fragmentar

a v{rzea de Vic ou o que se

prepara para cercar e invadir o macigo do Garraf. Ou, ainda, o que est5 a converter a costa
sudoeste numa 0nica cidade linear.
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Fig.5.4. Mosaico paisagistico da regiSo metropolitana de Barcelona: principais usos do solo
Fonte: FORMAN, R.T.T., 2004, p. 24

Face ao actual mosaico da paisagem de Barcelona, que cont6m verias caracteristicas
especificas e distintivas4l3, Forman apresenta um conjunto de propostas que formalizadas
em tr6s planos alternativoso'o se integram em quatro grandes temas: o sistema de espagos
naturais, a agricultura, a eguae o desenvolvimento urbano.

O sistema de espagos naturais e considerado o principal elemento estruturador
vertebrador do territ6rio, e dado o seu caracter integrador relaciona as estruturas

e
e

al3

A paisagem de Barcelona caracteriza-se por um valioso conjunto de amplos espagos naturais protegidos, entre os quais as
serras de Collserola e do Garraf e o delta do Llobregat que impedem a expansSo descontrolada da cidade de Barcelona
proporcionando-lhe uma escala humana atractiva; uma importante e diversificada produgSo agricola que abastece a regiao
urbana; a escassez de ecossistemas costeiros (zonas h[midas, sistemas dunares, bosques) e a poluigSo dos cursos de bgua,
quer por produtos qulmicos industriais quer pelas 6guas residuais, contribuem para a diminuigao e degradagao da
biodiversidade; a exist6ncia de pequena e m6dia ind0stria na periferia das cidades que ao proporcionar emprego e contribuir

para reduzir o tr6fego, constitui um aspecto positivo, enquanto a inexistdncia ou escassez de parques 6 um aspecto negativo;
as tend6ncias de urbanizagSo actuais, que nalgumas cidades se apoia na expansSo difusa e fragmentada, sugerem um grande
aumento no consumo de solo e de outros recursos naturais.
o'o
O "pl"no minimo" que contempla apenas as actuag6es e medidas imprescindlveis para manter o actual nivel ecol6gico e de
qualidade de vida; o "plano base" que garante o cumprimento dos objectivos estabelecidos, e o "plano mais prometedo/' ou
ambicioso que tem mais flexibilidade e estabilidade, e oferece maiores garantias de alcangar os objectivos. (FORMAN, R., ob.
cil.,2OO4, p.72).
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processos relativos aos outros temas, Pelo que 6 proposto um grande sistema de espagos
naturais conectados entre si

- "a rede esmeralda" -

por uma importante malha continua de

corredores verdes e de pequenos espagos naturais.

A protecgdo quer dos amplos espagos de cultivo e produgdo agricola de grande qualidade,
quer das 6reas de delta dos rios Llobregat e Tordera, constituem, a par da criagdo de

a produgEo agricola, como principal uso do solo,
com habitats naturais fundamentais para a preservagdo da flora e da fauna, medidas
"parques agro-naturais" que combinam

cruciais para a manutengSo e o desenvolvimento da agricultura.
Relativamente d 6gua, considerado o tema mais ambicioso, 6 proposto um amplo conjunto

de actuag6es baseadas em crit6rios de integridade e uso racional do ciclo hidrol6gico,
mediante a implementagSo de medidas que assegurem o funcionamento dos cursos de
6gua naturais, para os quais 6 necess6rio garantir a existOncia de bacias de retengSo e de
infiltragSo que, para al6m da regulagSo do regime hidrico

e da depuragSo das 6guas de

escorrimento superficial (que deverSo separar-se das 6guas residuais) contaminadas pela
poluigEo, constituem espagos de recreio e lazer para as populag6es.

Considerando que uma das estrat6gias mais importantes para preservar os sistemas e
recursos naturais a longo ptazo, com importantes beneficios para a sociedade, 6 definir o

modelo de desenvolvimento urbano,

o projecto territorial

para

a

regiSo de Barcelona,

estabelece critOrios gerais no que diz respeito ao crescimento das cidades, sempre em
fungSo da aptidSo ecol6gica, e defende que o modelo de crescimento compacto promove o

no interior das - e adjacente ds - zonas urbanizadas existentes,
para a manutengSo do car6cter e identidade de cada uma delas e para a

desenvolvimento
contribuindo

criagSo de comunidades sociais fortes e coesas, e para sistemas naturais, intersticiais, entre

municipios e entre a cidade e o campo, com fungSo cultural, economica e ecol6gica.
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Neste sentido, a organizagSo dos usos principais do solo, como a agricultura, a urbanizagSo

ea

silvicultura, para a!6m dos v5rios corredores verdes (protecA6o da biodiversidade;

optimizagSo

da gestdo de recursos hidricos; controlo de ventos para a agricultura

e

florestagSo; lazer,6cio e contemplagSo; coesdo comunit6ria e cultura!, e conec{ividade da

paisagem),

6 utilizada, de modo efectivo, como mosaico espacial, demonstrando

Richard

Forman, deste modo, que 6 possivel obter um modelo territorial s6lido e coerente desde o

ponto de vista social e ecol6gico, e atrav6s de um mecanismo

tio

simples como o de

estabelecer um mosaico paisagistico que estrutura e ordena o espago da cidade-regiEo.

Efectivamente, com o modelo matriz

-

corredor

-

fragmento que constitui uma fenamenta

de extrema utilidade para o planeamento dos usos do solo, uma vez que "controla"
fortemente os movimentos, os fluxos e mudangas dos sistemas naturais e sociais, a
ecologia da paisagem contribui, com simplicidade e clareza, com uma abordagem sobre a
organizagdo espacial, desde uma perspectiva a grande escala, e a harmonizaglo entre a
natureza e a populagSo, para a criagdo de paisagens sustent5veisals.

v) Contr5ria a uma composigSo de retalhos como um puzzle disl6xico preenchido de acordo
com proximidades (ou de forma dispersa ao longo dos eixos vi6rios) renegando a estrutura
orgdnica da paisagem (onde cidade e campo constituem um todo), assenta na superagSo da

dicotomia urbano

-

rural, propondo-se intervir em ambas paisagens promovendo a sua

e as

indispensSveis relag6es, incorporando projectualmente os espagos Iivres
como elementos activos (e n6o como "vazios", ureservas") possuidores de atributos pr6prios
conexSo

(biofisicos, produtivos, est6ticos, etc.) outorgando-lhes, conferindo-lhes <sentido e
significado> e compatibilizando-os quer com a preservagSo dos valores patrimoniais
(naturais, culturais, paisagisticos), quer com a qualificag6o de espagos abandonados (zonas

industriais, portu6rias, margens dos espagos-canal, baldios, etc.).

Para isso tem contribuido o novo conceito de Landscape Urbanism que, identificando os
espagos intersticiais (ocupados e/ou devolutos) como a qualidade e o potencial primordiais

da regiEo urbana, e adoptando uma visSo de converg6ncia de leituras multidisciplinares
(ecologia da paisagem, arquitectura paisagista, arquitectura, epistemologia, etc.) que
sustente quer as suas pr6prias teorias e pr5ticas projectuais, quer o modelo de cidaderegiSo, considera esta um sistema de enorme complexidade em permanente dinamismo que

absorve, incorpora os processos de transformagSo

a que est5 sujeito sendo capaz

de

manter o seu estado de equilibrio ecotogico dinimicoal6.

a'5

FoRMAN, R., ob. cit., 2004,p.23.
F. e CHRISTOU, P., cit. em MOSTAFAVI, M. & NAJLE, C. (Eds.) Landscape Urbanism: A Manual for the Machinic

a'6BE|GEL,

Landscape,

M

Publications, Londres, 2004.
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A nogSo de Landscape Urbanism introduzida em 1997 nos EUA por Charles Waldheim "...as
a branch of landscape ecology deating with urban spaces abandoned industry..."a17 alargou

a

sua original

e

limitada definigdo

a

uma interpretagSo, significado(s)

e

campo de

intervengEo mais abrangente, sendo considerada actualmente como uma nova aproximagSo

ao planeamento urbano que, incorporando os conceitos, os principios e as metodologias da

ecologia

da

paisagem,

da arquitectura

paisagista,

da arquitectura, mas tamb6m

da

agronomia, da silvicultura, da sociologia, etc., 6 entendida como o planeamento e o design

de base ecol6gica de espagos abertos urbanos sustentdveis, incidindo ndo apenas nos
espagos abandonados pela actividade industrial mas em todo o sistema de espagos
intersticiais que estruturam a cidade-regi6o actualars.

Neste sentido,

os

projectos

de

paisagem surgem como motores essenciais no

desenvolvimento urbano e regional sustent6velale e os arquitectos paisagistas, atrav6s da

atitude generalista e de sintese pr6pria da sua formagSo, e da teoria interpretativa e da
pr6tica operativa que lhe 6 inerente, surgem como os principais actores (coordenando ou
colaborando em equipas pluri-disciplinares) na abordagem emergente ao sistema de
espagos de uso colectivo que reconhecendo a sua capacidade ordenadora e estruturante, e

as suas qualidades (simultaneamente flexiveis, reversiveis, multi-funcionais, etc.),

o

considera priorit6rio e fundamental na vertebragdo e articulagSo da paisagem urbanizada
contempor6nea.

Se, de acordo com Donadieu (ob. cit., 2006, p.37) se podem considerar como percursores
da ideia de Landscape Urbanism os arquitectos paisagistas Richard Haag (norte-americano)
e Peter Latz (alem6o) com os seus projectos e obras, G5s Works Park of Seattle (1975) e
Landscape Park Duisburg-Nord (1995), respectivamente, onde fundem patrim6nio industrial,
ecologia e arte no desenvolvimento das suas propostas, apos

a introdug6o e no imbito

daquele conceito, muitos t6m sido os arquitectos paisagistas que, com os seus planos e
projectos de paisagem, t6m contribuido paru a reestruturagEo e qualificagdo das principais
regi6es urbanas do mundo,

e

para

a

reivindicagEo

din6mica, que reflicta a reconexSo cidade

-

de uma nova paisagem, global e

natureza, as novas ecologias e a nova relag6o

do homem com o lugar.
Tendo em comum a adopgEo de estrat6gias de intervengEo que preservando a identidade e

a

potencialidade dos lugares, dos territ6rios, pretendem, atrav6s

actividades culturais, sociais

da revitalizagSo

das

e econ6micas, contribuir para o desenvolvimento urbano e

a''SHANE; G. (2003) cit. DONADIEU, P. "Landscape Urbanism

in Europe: From Brownfields to Sustainable Urban
Development" em JoLA, Joumal of Landscape Architecture, Autumn 2006, Munique' pp.36-45.
4r8DONAD;EU,
P., ob. cit., 2006, pp.4144. A este prop6sito Pierre Donadieu, professeur na Ecole Nationale Supdrieure du
Paisage de Versailles, considera que nas regi6es urbanas francesas as nog6es de landscape city, agicultural city, par* city ou
naturd city revelam que o conceito e a escala da cidade se alteraram ocupando agora vastos territ6rios inter-municipais e peri'
urbanos.
oteMAGNAGHl,
A., The Urban Village, Zed Books, Londres, 2005, p.17.
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regional, sustentAvel, destacamos os seguintes autores

e obras: Michel

Desvigne foi o

respons6vel pela integragSo paisagistica dos espagos-canalde tr6fego (rodovias e fenovias)

e das infra-estruturas industriais da cidade de B6ston; Michel Desvigne e Christine Dalnoky
(colaboraram com Richard Rogers) sdo autores do projecto de paisagem do Millennium
Dome em Londres; Florian Beigel e Philip Christou planearam e desenharam a Paju Book

City, pr6ximo de Seul; James Corner

(i

frente de uma equipa multi-disciplinar) autor do

projecto Fresh Kills Parkland, cujo conceito se baseou no tema "Lifescape, a New Parkland

for New York City" pretende transformar a lixeira da ilha de Staten (900 ha) num parque de
escala regional cuja programagSo cultural, desportiva e diddctica visa criar um espago de
ref0gio

e

bem-estar para os nova-iorquinos; na mesma perspectiva, McGregor+Partners

autores do projecto do British Petroleum Park em Sidney (inaugurado em 2005), convertem

o local dos antigos dep6sitos da BP, frente ao porto, num imenso sistema de espagos
p0blicos, atrav6s de um novo desenho da paisagem que reconhecendo a importdncia de
manter a heranga industrial do lugar, compatibiliza-a com a recuperag6o de marismas e a

e outras estruturas para o recreio; a estrat6gia de intervengEo
utilizada pelo casal de paisagistas Kiefer para a criagSo do Adlershof Park em Berlim
(inaugurado em 20Aq no espago do aeroporto com o mesmo nome, e que se tornou
criagSo de miradouros

obsoleto depois das duas Guenas Mundiais, 6 em tudo semelhante: aproveitando a hist6ria

do lugar os projectistas reforgam a sua identidade atrav6s da conservagdo de um imenso
prado seco, no coragSo do parque, que mant6m uma reminisc6ncia da amplitude das
antigas pistas, conciliando a conservagSo da natureza com o recreio atrav6s de uma
sequ€ncia de espagos que serve tamb6m de conex6o entre a ampla escala do parque e o
inicio da cidade; por Ultimo, importa referir a recuperagdo paisagistica da lixeira do Garraf
(67 ha) da autoria de Teresa Galie o Parque Agricola do Baixo Llobregat (plano coordenado

por Joaquin Sabat6) que constituem exemplos de intervengEo no dmbito do projecto da
matriz ecol6gica metropolitana de Barcelona, cujo objectivo pretende obter

a m6xima

superficie de contacto, a inter-penetragSo entre os espagos urbanos e a "natureza".

Concluindo reafirmamos que
perspectiva da interpretagSo

a nogSo holistica e integradora de cidade-regiSo na

e intervengEo nos novos territ6rios urbanos, apoia-se

numa

concepgSo global da paisagem atrav6s da concretizagdo da ideia de <continuo natural e

cultural>

e sua inter-penetragSo com o espago edificado,

materializada num mosaico

paisagistico, complexo e din6mico, estruturado por redes tecnol6gicas (infra-estruturas de

transporte

e de

comunicagdo, etc.)

e por redes ecologicas e

patrimoniais, continuas e

activas.

Nas configurag6es e imag6ticas urbanas e paisagisticas resultantes, o sistema de espagos
intersticiais corresponde, interpretado de modo activista,
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a aut6ntica <infra-estrutura>

da

nova cidade regional, atrav6s da qual esta se estrutura e se organiza, uma vez que aqueles
espagos deixam de ser considerados elementos residuais, passivos, de descontinuidade, e

passam a ser encarados como espagos que, fazendo parte integrante do novo modelo de
organizagSo e gestSo territorial, unem, interligam, d6o continuidade

e conectividade,

s6o

activos.

Emerge, assim, a forga e a vitalidade do espago livre, intersticial, n6o como o resto

-

vazio,

reserva residual- entre "coisas' e urbanizagOes, mas como espagos continuos, ocupados e
vividos, com fungSo ecol6gica, cultural e econ6mica, com valor id6ntico ao espeigo edificado,
capaz de articular, de inter-conectar as diferentes partes, e promover a ligagdo entre os
distintos espagos (urbanos, suburbanos, rurais, naturais) da regido urbana.

O

desenvolvimento sustent6vel

da

cidade-regido, assente

na ideia da

regeneragSo

ambiental da rede de cidades e no reequilibrio entre estas e o seu hinterland, pressup6e a
etaboragSo de novas estrat6gias e metodologias de intervengdo territorial que, adoptando o

novo desenho urbano resultante da conex6o entre urbanismo, ecologia e tecnologia,
incorporam ingredientes conceptuais que invocam marcos e resultados significativos do
actual processo de investigagSo te6rica e aplicada no 6mbito do ordenamento, planeamento
e projecto urbano e paisagistico:

.

Procura abranger

e compreender a

regiSo urbana em toda

a sua complexidade e

diversidade, e assenta a intervengSo numa vis6o estrat6gica, sist6mica e integradora sobre

a paisagem, que considera as diferentes formas e fung6es das paisagens urbana e rural, e
integra as diversas infra-estruturas que as configuram (redes vi5rias e t6cnicas, ecol6gicas,
etc.), permitindo orientar o crescimento urbano e garantir a continuidade, quer do sistema de
espago colectivo, quer dos sistemas naturais de imbito regional e, neste sentido, contribuir

significativamente para a sustentabilidade ambiental e econ6mica da cidade regiSo.
o Assenta no conceito de paisagem global, propondo-se intervir na totalidade da paisagem

a partir do espago exterior e das relagOes que este
estabelece com o espago edificado, adoptando o conjunto de principios e de solug6es
proposto pela ecologia da paisagem e pelo landscape urbanism, na criagSo de um todo
(urbana, suburbana, rural, natural)

social e ecologicamente coeso e equilibrado.

. Considera o funcionamento

articulado dos ecossistemas naturais

e dos agrossistemas

com os sistemas urbanos, apoiando-se na nova metodologia de abordagem ao territ6rio
introduzida pela ecologia da paisagem que, atrav6s daquilo que considera as suas tr6s
caracteristicas fundamentais: estrutura, funcionamento e mudanga, desenvolve um modelo
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5.2.1. As estrat6gias e as metodologias de intervengSo na paisagem global da cidade-regiao

-

linhas conceptuais.

Face

d

actual complexidade territorial

e

urbana,

a

analise

e diagnose da paisagem

demonstra possuir uma dimenseo que pode, como refere Meyer387, operacionalizar-se, para
desenvolver novas estrat6gias de desenho urbano e paisagistico, efectivas, sendo que as
interveng6es de desenho na paisagem urbanizada passaram a considerar as estruturas e os
elementos estruturais que articulam espacialmente a "arquitectura" daquela paisagem, e que
t6m, portanto, um papelfundamental na morfologia da paisagem global da cidade-regiao.

lsto requer, ainda de acordo com o mesmo autor, a reconciliagao renovada entre urbanismo,
arquitectura, arquitectura paisagista

e engenharia civil (a que nos acrescentariamos

as

engenharias biofisica, agron6mica e dos recursos hidricos) de cuja relagao e conjugagao
resultam m6todos e "motivos" de desenho que prop6em um novo tipo de "plano urbanistico

e paisagistico" que 6 o resultado de um forte equilibrio entre: a) o modo como o territ6rio se

387MEYER,

H., "From Plan via Projects to Perspectives" em FONT, A. et. al., (eds.) The Territories of the Urbanist, Edicions
Universitat Polit6cnica de Catalunya, Barcelona, 2005, pp.4149. Hans Meyer 6 professor de Urban Design and Methods na
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Teconologia de Delft, na Holanda, e na Escola Superior de Desenho da mesma

cidade.
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"oferece" para

os usos urbanos (condicionados pela aptidSo ecologica e

capacidade

ambiental); b) o padrEo de parcelamento fundi6rio e c) o sistema de espagos colectivos.
E atrav6s deste sistema que se manifesta a natureza arquitectural da paisagem da cidaderegiao e a qualidade da sua urbanidade, pois contrariamente ao modelo de cidade difusa em

que os espagos abertos, os "vazios", separam, s6o expectantes, passivos, no novo modelo
de organizagSo e gestdo territorial aqueles espagos unem, interligam, d5o continuidade, sdo

activos, (des)ocupados e vividos, deixando de ser considerados elementos de
descontinuidade e passando a ser encarados como elementos de agregagEo dispostos,
aptos a ser colonizados por novas actividades.

A complexidade paisagistica dos "vazios de edificagdo"

-

(que, para al6m dos espagos

degradados da paisagem urbanizada resultantes da alteragSo dos modelos de produgdo

industrial,

do processo de dispersSo urbana e do consumo excessivo da

sociedade

-

contempordnea: zonas industriais, portu6rias, ferrovi6rias, aterros sanitdrios, minas, etc.
e dos espagos residuais entre urbanizag6es e infradesactivados e desocupados

-,

estruturas, integram manchas

-

agricolas, florestais, matos, zonas h0midas

-

e corredores

linhas de Sgua e galerias ripicolas, frentes de mar e linhas de cumeada, sebes, etc.

-,

- que

e

potencialidades intrinsecas: ambientais, economicas, culturais,
exige uma nova abordagem conceptual que introduza um maior grau de

possuem qualidades
simbolicas)

-

complexidade projectual que, apreendendo-os no contexto da descontinuidade espacial e
formal dos territ6rios urbanos emergentes, e assente nos pressupostos das arquitecturas e
da ecologia da paisagem, fornece, para al6m de um conjunto de principios e solu96es, um
sistema operativo, uma estratbgia capaz de se implementar no terreno.

A estrat6gia e as metodologias de intervengio na paisagem global da cidade-regiEo, que
tem como pressuposto fundamental a actuagSo espacial quer atrav6s da avaliagSo dos
diferentes processos que explicam as din0micas urbanas e paisagisticas, quer atrav6s de
uma forma da paisagem que sintetize as suas componentes ecol6gicas e culturais, e na qual

a actuag6o socio-economica deve encontrar o seu enquadramento, cont6m as seguintes
linhas conceptuais:
i) As alterag6es fisicas detectadas, nas tr6s riltimas d6cadas, na configuragSo e composigSo

das nossas paisagens e cidades e, nos comportamentos e estilos de vida das populagOes,
na manifestagSo de uma nova territorialidade descontinua e dispersa com consequ6ncias
evidentes na transformagSo paisagistica (processos de fragmentagSo

consumo

do solo

(aumento exponencial),

e degradagSo), no

na produg6o de novas

modalidades de

assentamentos (de baixa densidade) e de fluxos multi-direccionais (baseados na mobilidade
privada), significam o aparecimento de novos problemas e o agravamento de alguns j6
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existentes, o que exige a formalizagSo de novos modelos com vista d sua interpretagdo,
explicagdo e resolug6o.

Face aos problemas mais significativos da actual etapa do processo de urbanizagdo da
paisagem e d complexidade das suas dindmicas, consideram-se como principais aspectos
funcionais, ambientais e morfol6gicos, e como novos paradigmas para a sua resolugSo

-

implicados na renovagSo do "projecto urbano" cuja concepg6o e operatividade, enquadradas

numa estrat6gia de um novo "plano urbano

e paisagistico" (mais flexivel,

diversificado,

estrat6gico, supra-municipal, aberto e em rede) como dmbito conceptual e instrumental para
o ordenamento da paisagem global da cidade-regido

-, os seguintes:

a) A estrutura espacial e o funcionamento dos territ6rios urbanos actuais

- constituidos pela

e sobreposigSo de antigos n0cleos urbanos, novos crescimentos de car6cter
disperso e cen6rios em rede, motivados pela localizagdo estrat6gica de actividades
relagSo

inovadoras

e centrais (grandes superficies comerciais e de lazer,

parques tecnol6gicos,

empresariais, etc.) em pontos de mdxima acessibilidade territorial e exposigSo aos canais
dos fluxos mais importantes (auto-estrada, vias r6pidas, estradas nacionais, etc.) e aos seus

lugares estrat6gicos (saidas, n6s, cruzamentos, etc.),

-

requer o entendimento da cidade it

escala da regiSo e a aceitagSo de cada ponto desta poder ser potencialmente cidade (pelas
raz6es apontadas).
Neste sentido, o projecto territorial da cidade-regi6o, entendendo-a como um sistema urbano

aberto com uma estrutura polic6ntrica apoiada num "sistema de centralidades" (que inclui o
centro antigo) como estrat6gia de estruturag6o do seu territ6rio, orienta-se para o
aproveitamento das especificidades de cada lugar e das complementaridades entre as tr6s

paisagens diferentes: cidade compacta,

de baixa densidade e da nova centralidade,

optimizando sinergias em rede.
b) A organizagdo da cidade em rede e o complexo sistema de mobilidade (com movimentos
em todas as direc96es) que lhe 6 inerente, exige estrat6gias urbanisticas coerentes que, a

partir da revisSo do actual modelo incrementador das infra-estruturas para a mobilidade
privada, reforcem a necessidade de potenciar os sistemas de transporte p0blico de alta
capacidade (caminho de ferro, metro de superficie, etc.), os interfaces transporte individual -

transporte colectivo no apoio ao sistema de lugares centrais (em linha, em rede) e a
adequada localizagSo das actividades, tanto em relagSo d resid6ncia e ao emprego, como

em relag6o d infra-estrutura de transporte p0blico, passando o transporte p0blico por
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caminho de ferro a ser considerado

o elemento vertebrador, por exceldncia, dos

futuros

territ6rios urbanos388.

c) O

reequilibrio territorial da cidade-regi6o, baseado na adopgSo

diversificagSo

de estrat6gias

e mistura de actividades e usos compativeis, manifesta-se quer na

de

menor

procura de mobilidade entre as diversas actividades urbanas quer, na "criagSo" de estruturas

urbanas funcionalmente mais equilibradas

e espacialmente

mais qualificadas,

o

que

superando as limitag6es dos espagos monofuncionais, especializados, revela crit6rios de
sustentabilidade bastante positivos: proximidade casa

- emprego ou escola, dissipagSo dos

fluxos, potenciagSo da comunicagSo entre grupos sociais, gerag6es, etc.

Desde uma visSo din6mica da cidade que considera a evolug6o "natural" das suas
actividades, o que pressup6e requisitos de flexibilidade funcional e formal, tanto no que diz
respeito dts tipologias edificadas (actividades residenciais, mas tamb6m produtivas e de
servigos), como ds tipologias dos espagos exteriores, a mistura de usos e actividades (que

ndo 6 em si mesma um fim mas um meio para melhorar a qualidade de vida na cidaderegiSo) deve ser reintroduzida, criteriosamente, assente na consolidaqSo, visibilidade e
praticabilidade do Sistema de Espago Colectivo3se.

d) Face ao d6fice de continuidade e homogeneidade entre as partes que constituem a
cidade alargada, entende-se que a reabilitagdo ou construgdo de espago colectivo 6 um
instrumento priorit6rio para a sua reestruturagSo e re-urbanizagdo.

Nesta perspectiva, torna-se fundamental reivindicar e reinventar o espago p0blico como
conectivo das heterogeneidades e como estrutura e suporte da morfologia urbana, e deste
modo, construir "continuidade" entre a revitalizagSo da cidade consolidada e re-urbanizagdo
da baixa densidade emergente.

No entanto, a nova escala territorial da cidade-regiio, que integra para al6m de espagos
exteriores tradicionais (pragas, largos, ruas, alamedas, jardins, parques), outros espagos
livres e elementos muito diversos: espagos agricolas (funcionais ou degradados), espagos

ou ndo), espagos naturais (protegidos ou n6o), exige numa
estrat6gia de continuidade e em paralelo ou contendo o sistema de espago priblico, o

florestados (reservados

sistema de espagos

e

elementos n5o-edificados enquanto articulador, regenerador e

formador de uma estrutura urbana e territorial renovada:

- como criagSo de um sistema espacial que definido por circunstdncias geogr6ficas,
ecol6gicas

"t

e

culturais inter-relacionadas, permite

o

desenvolvimento equilibrado do ser

FONT, A., "Urban problems and disciplinary paradigms in the territories of current urbanism" em FONT, A., ef

a/.,

The

Territories of the Urbanist, Edicions UPC, Barcelona,2005, pp.19-29.

PoRTAS, N.; DoMINGUES, A.; CABRAL, J., Politicas Urbanas. Tendencias, estrat6gias
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2003, p.102.
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e

oportunidades, Fundaq6o

humano ao abranger quer as actividades e os valores da ruralidade, quer os da cidade, e
responde d inquietagSo est6tica e ds necessidades sociais e culturais da actualidade;

- como elemento de preservagSo e valorizagdo dos usos colectivos (praias, matas, parques)
ou de continuidade ambiental e natural (sistemas e corredores ecol6gicos, verdes,
estruturas verdes, ecol6gicas e patrimoniais);

- como complemento e qualificag6o de espagos banalizados (expectantes, residuais,
baldios), correcgdo ambiental e paisagistica de infra-estruturas vi6rias e outras que criam
barreiras ou fracturas no territ6rio, reivindicagSo e recuperagSo para a cidade de frentes de
mar ou fluviais;

- como "introdugSo" de novos valores, espagos e elementos paisagisticos e ecol6gicos que
numa estrat6gia de aproveitamento dos intersticios da urbanizagSo fragmentada lhes
outorga sentido, compatibilizando-os com

a

defesa de valores culturais

e

ambientais,

acrescentando patrim6nio d nova cidade.
Assim, face d nova escala paisagistica e num contexto em que as dicotomias convencionais

(urbano/rural, centro/periferia, cultural/natural) perderam
parece haver consenso quanto

d

a

anterior clareza conceptual,

necessidade de definir um novo

e

distinto modo de

programar, projectar e avaliar os espagos e elementos nEo-edificados que devem passar a

ser entendidos como estruturas de sustentabilidade do territ6rio, e integrados em novas
formas de usufruir da paisagem e dos seus atributos biofisicos e culturais.

Deste modo, o (re)desenho e construgSo do sistema de espagos livres, que dever6 dar
forma, organizar e qualificar a cidade regional atrav6s dos elementos de continuidade

ecologica

e

cultural

da nova dimens6o do espago colectivo, deve ser "articulado"

(condicionando-o) com o (re)desenho e construgSo das redes que faltam ou deformam os

territ6rios para que fagam "cidade", resolvendo quest6es vi6rias e dando um sentido de
estrutura urbana quer aos tecidos pr6-existentes, quer ds novas centralidades que os
complementam e qualificam3eo.

Neste sentido, a inter-penetragSo espaqo urbano

-

espago rural,

a alterndncia de eixos

edificados e corredores verdes, de modo a obter-se a m6xima superficie de contacto entre

ambos e

a

promover

a continuidade entre as partes, tdo distinto do modelo de

cidade

moderna como do modelo de cidade explodida actual, contribuir6 para o desenvolvimento
urbano sustent5vel, para o equilibrio funcional e para a construgSo de uma paisagem global
assente na identidade e car6cter do lugar.
lmporta referir, no entanto, que a aplicagSo de uma estrat6gia de continuidade do edificado
atrav6s do preenchimento e da colmatagSo de vazios apenas poder5 ter €xito onde eles s6o
3'u

PORTAS, N., "Conceitos de desenvolvimento urbano' (1987) em Os Tempos das Formas, vol.1:A Cidade Feita e Refeita,
ed. Universidade do Minho, DAA, Braga, 2005, pp.105-1 19.
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a excepgao, e sempre que nao comprometa as qualidades biofisicas e culturais desses
espagos, sendo que n5o se torna plausivel onde sdo dominantes, ou seja, nos territ6rios de

baixa densidade. Nestes, como nos outros,

a

estrat6gia de continuidade ecol6gica e

patrimonial dever5 ser, sim, efectiva.

e) As actuais formas urbanas, extensivas e fragmentadas, predadoras de recursos naturais
(solo, Agua, energia) e paisagisticos, e as din6micas que lhes deram origem (para al6m do
crescimento demogrSfico, alteragSo dos estilos de vida, efeito conjugado do aumento da

mobilidade

e da oferta

imobili6ria, crescimento do turismo

e do

sector terciSrio, etc.),

constituem partes da solugSo global que, baseada no compromisso entre opg6es de
desenvolvimento urbano, considerando tanto
end6geno,

-

como a expansSo

-

a

reforma

crescimento ex6geno

-,

ea

melhoria

-

crescimento

conciliando e complementando

ambas estrat6gias: "(...) crescer completando e crescer estendendo selectiva e
paralelamente (...)"3s1, procura estruturar o novo sistema urbano de forma mais coesa e
sustentdvel, o que pressup6e a utilizag6o de crit6rios de sustentabilidade ambiental e
compatibilidade financeira que, opondo-se tanto a dispersdo da edificagSo e a
descontinuidade ecol6gica e patrimonial, como a operagOes de densificagSo urbana, deverS
procurar diversificar as densidades sem prejuizo do equilibrio ecologico e paisagistico da
regiSo urbana.

Neste sentido, ganha relev6ncia a adopgSo de uma estrat6gia projectual de densificagSo

controlada adequada
pressuposto de que

ao suporte vi5rio e

a organizagSo espacial pr6-existente,

6 fundamental estabelecer um conjunto de relag6es e

no

articulag6es

diversificadas entre os espagos edificado e ndo-edificado, que para al6m de ligag6es fisicas,

como percursos, inclua outras, nomeadamente culturais, sociais e tecnol6gicas.
Torna-se necess6rio, para isso, alterar o modo de pensar o processo de urbanizagSo e da

sua relagSo com a natureza, substituindo o planeamento e desenho urbano convencional

por um modelo que, assente numa visSo estrat6gica, sist6mica e integradora sobre a
paisagem que inclua as diferentes formas e fung6es das paisagens urbana e rural, e que

integre as diversas infra-estruturas que as configuram (redes vi5rias, redes tecnol6gicas,
estruturas verdes e ecol6gicas), permite orientar o desenvolvimento urbano (end6geno e

exogeno) com densidades controladas

e

adequadas, ao mesmo tempo que garante

a

continuidade, quer do sistema de espago p0blico, quer dos sistemas naturais e culturais de

6mbito regional (linhas de costa, cursos de 6gua, sistemas agro-silvo-pastoris), acabando
por contribuir, significativamente, para a sustentabilidade ambiental e economica da cidaderegiSo.

3er

poRTAS, N.; DoMTNGUES, A.; oABRAL, J., ob. cit., 2003, p.96.
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ii) Baseia-se na relagSo existente entre a consideragfio da realidade urbana cada vez mais
fragmentada, descontinua e descentrada, e a adopgSo das teorias da complexidade e da
cultura do fragmento.

As teorias da complexidade, por um lado, veiculadas pela Teoria dos Sistemas, pela Teoria

da lnformagSo e pela Cibern6tica (ci6ncia do comportamento de sistemas inter-actuantes
que Se inteffOga n6o COm "O que e iStO", maS sim COm "o que faz e para que Serve") e, pOr
outro lado, inspiradas nas contribuig6es da pop art3e2 (que com atitude realista integrou as
imagens dos media publicidade, cinema, televisSo, jornais e revistas -, e aproximou-se

-

aos mecanismos da pintura hiper-realista na sua celebragSo da realidade metropolitana tal
como 6), admitem que o mundo estS formado por sistemas sociais e ecol6gicos complexos
e n6o por elementos que se podem separar ou pensar independentemente, uma vez que
tudo est5 relacionado: as partes com o todo, o todo nas partes.
Nesta perspectiva, entendemos e aceitamos a cultura do fragmento desde a posigSo pos-

moderna

e

transversal que aceita uma realidade multipla

sobreposigdo

ea

inter-relagSo procura recompor

e

e

plural,

e que

mediante a

relacionar os diversos fragmentos

espaciais e que, mantendo a sua identidade constr6i um todo articulado por percursos e

fluxos. Pelo contr6rio, repudiamos a posigio neo-liberal que procurando dar resposta aos
interesses da globalizagSo promove a construgdo de cidades e paisagens com uma
estrutura fragment6ria, segregada

e desmembrada em que as diferentes partes surgem

dispersas, isoladas e sem relagdo.

complexidade e a cultura do fragmento conduzem e utilizam
fundamentalmente dois mecanismos projectuais, dois m6todos de projecto arquitectonico,
urbanistico e paisagistico: a collage e a "montagem cinematogr6fica" (ou um hibrido de

As teorias da

ambas)3s3 para

a

criagSo de formas

a partir da inclusSo,

agregagSo, sobreposigSo e

articulagSo de fragmentos, de partes isoladas, de pegas heterog6neas que pretendem
"alcangar" a versatilidade e expressar as met5foras numa paisagem, cidade e arquitectura
de formas dispersas articuladas por uma rede de percursos e de fluxos.

Neste sentido e face, por um lado, d tomada de consciOncia da crise da cidade moderna

-

detentora de uma estrutura segregativa constitulda a partir de formas abstractas, isoladas e

sem relagSo
tradicional

- e ao reconhecimento

das qualidades urbanas

e humanas da cidade

- compacta, densa, unitSria, multi-funcional - e, por outro lado, sem se opor d

cultura organicista, baseada na integragdo, na unidade e na manutengSo da diversidade
biologica e cultural, Collin Rowe e Fred Koetter3ea prop6em, tomando como ponto de partida

3"

MONTANER, J.M., las formas del siglo XX, G.Gili; Barcelona, 2002, p.118

te3

1d"., pp. 186-196.

3ea

ROWE, C.; KOETTER, F., (Collage City, The MlTPress, Cambridge, 1978) Ciudad Collage, G.Gili, Barcelona, 1998.
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a fragmentagdo, um urbanismo collage que considera simultaneamente as pr6-existdncias
da cidade hist6rica e determinadas tipologias modernas.
Prop6em, deste modo, desde crit6rios formais e atrav6s do m6todo figura - fundo3es , uma

estrutura urbana contempordnea que sintetiza

as melhores qualidades dos modelos

dominantes: a densidade, coer6ncia, identidade e continuidade do espago p(blico da cidade
compacta, tradicional, e a higiene, salubridade, acessibilidade e melhor qualidade do ar da
cidade difusa.

Como mecanismos projectuais

e

compositivos, como t6cnicas

e

estrat6gias formais

contempordneas, a collage e a "montagem" t6m, ainda segundo aqueles autores, pontos em

comum, ao basearem-se na sobreposigdo e articulagSo dos fragmentos, das partes, na
aceitagSo da heterogeneidade do todo e de que tudo pode ser integrado, e no entendimento

da cidade e da arquitectura como montagem.

A

influ6ncia dos principios

e dos

mecanismos narrativos

e perceptivos da montagem

cinematogr6fica (que consegue articular as imagens na montagem sequencial de uma
narragSo unit6ria) encontra-se nas obras de Bernard Tschumi e Rem Koolhaas3e6. Tanto no

Parque de La Villette (1982-1990) em Paris, da autoria do primeiro, como no edificio e
espagos exteriores da C6mara Municipal de Haia (1986), do segundo, ambos os autores

articulam os fragmentos como "epis6dios" num discurso coerente que adopta um novo
sentido, um novo significado, ap6s serem percorridos os elementos, os objectos e as partes

que se foram encadeando e que, mantendo a sua identidade, formam parte da montagem
de um todo baseado em percursos e fluxos3eT.
Ainda, face d complexidade e desagregag6o da cidade contempor6nea, Secchi3es prop6e,

por um lado, uma nova metodologia de an5lise e intervengSo urbana que, considerando a
diversidade de tragados e pr6-exist6ncias, procura restabelecer conex6es interrompidas e

395

Prr" revelar a forma de cada modelo urbano Rowe e Koetter recorreram ao m6todo figura - fundo procedente dos
mecanismos da Teoria psicol6gica da forma estabelecida por investigadores da Teoria de Gestalt (Gestaltpsychologie expressSo alem6 que poder6 ser traduzida por 'psicologia da estrutura", "psicologia da forma", tem as suas origens em finais
do s6culo XlX, principios do s6culo XX nas investigag6es de Christian von Ehrenfels, F6lix Kruger, W. Kohler e paul
Guillaume). Deste modo, se na cidade compacta, tradicional, predomina o fundo correspondente ao tecido edificado, ao
"cheio", e a figura corresponde ao"vazio", ao sistema de espagos exteriores (ruas, pragas, largos, logradouros), na cidade
moderna predomina

a figura

identificada pelos edificios, blocos isolados sobre um amplo fundo, um enorme vazio

correspondente aos espagos abertos. Como refere Montaner (ob. cit., 2002, p.190) Rowe e Koetter consideram que a distinqSo
entre figura e fundo constitui um dos mecanismos elementares da percepg5o e intelig€ncia humana: possivelmente o primeiro
mecanismo psicol6gico que se utiliza na vida quotidiana para interpretar e se orientar na realidade, no mundo, descobrindo o
vazio como parte conformadora e cada vez mais importante do conjunto, do todo.
lmporta acrescentar que uma das premissas fundamentais do pensamento 'gest6ltico" tem plena aplicagSo no entendimento
das relag6es entre o Homem e o territ6rio: "o todo 6 mais do que a soma das partes" e no entendimento do conceito de
paisagem proposto de que a mera a soma das partes n6o permite um perfeito entendimento do todo e dos processos que nele
ocorrem, no espago e no tempo. Neste sentido, os conceitos de Paisagem (Global) e de Cidade (Regieo) adoptados permitem
entender o Homem na sua globalidade enquadrando-o e integrando-o completamente no seu ecossistema - a paisagem como
Ecossistema Humano Total (Naveh e Lieberman, 1994, p.89).
3e6
Montaner (ob. cit., 2002, p.1B) considera os dois arquitectos "(...) montadores cinematogr1ficos que, com fragmentos,
constroem um ambicioso universo (.. .)" .
"7 MoNTANER, J.M., ob. cit., 2002, pp.194-200.
3e8
SECCHI, 8., "Le condizione sono cambiante' em Casabella, nos498 - 499, Janeiro - Fevereiro, 1984, pp.17-21
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encontrar significados aos distintos fragmentos urbanos, apoiando-se no que denominou a
estrat6gia das "regras" e das "excepg6es" e os "planos de terceira geragSo"3ee lpercursores
do planeamento estrat6gico).
Para o autor italiano, a fragmentagdo da cidade deixou de poder ser explicada a partir do

rigor da concepgSo estruturalista proposta por Rossi uma vez que

je n6o havia

correspond6ncia entre as caracteristicas sociais, funcionais e morfol6gicas de cada uma das

suas partes. Cria, ent5o, uma nova metodologia de an6lise e intervengdo urbana baseada

na constatagEo de que na cidade herdada 6 possivel reconhecer "regras", maneiras de
actuar repetidas (modos de assentamento, parcelamento do solo, tipos arquitect6nicos,
t6cnicas construtivas, conex6es interior - exterior, etc.) provenientes da identidade e
tradigSo das cidades, mas que aceitam a transgress6o, a inovagSo e a "excepgao"
(complementar da "regra"), conceito que se refere a enclaves urbanos especificos, lugares

irrepetiveis

e

impossiveis de explicar desde os codigos que determinam as regras. Da

conjugagdo de ambos

-

"regras" e "excepg6es"

-

6 possivel, segundo Secchi, abarcar

a

cidade contempordnea em toda a sua complexidade e diversidade.

Se com a referida estrat6gia e os conceitos em que se baseia, procura abranger e
compreender a cidade actual em toda a sua complexidade, com a reformulagSo do plano
geral, concretizada no novo instrumento de planeamento que denominou "planos de terceira
gerag6o", propOe adaptar a figura do plano geral ds circunstincias urbanisticas e s6cio-

a especificidade do lugar relativamente d
qual eram seleccionados os temas de projecto; b) a revitalizagSo da cidade existente
concentrando o desenvolvimento urbano no seu interior (periferias, espagos urbanos
econ6micas contemporineas considerando: a)

incompletos, marginalizados e degradados de modo a dotS-los de significado) controlando a

expansdo urbana e evitando, deste modo, a delapidagSo dos ecossistemas naturais e dos
mosaicos culturais; c) o estabelecimento de relag6es e de conex6es entre as Sreas urbanas

e aquelas que mant6m identidade propria, propondo "coser e ligar" as
diferentes partes da cidade, actuando nas zonas "male6veis" (espagos residuais ou
incaracteristicas

obsoletos) cujas qualidades e fung6es se podem modificar mais facilmente.

Este conjunto de considerag6es, experimentado, concretizado em MilSo nas D6cadas de
Oitenta

e

Noventa do s6culo XX400 se, por um lado, demonstra as dificuldades

e

as

3ee

Bernardo Secchi classificou os planos de ordenamento urbano em: (i) planos de primeira geragSo relativos ir D6cada de
1950, cujo principal objectivo era orientar a expans6o urbana; (ii) planos de 2a gerag5o (Decada de 1970) influenciados pela
Tendenza que se propunha intervir na cidade a partir do projecto arquitect6nico de escala urbana e deste modo dotar a cidade
de servigos sociais adequados, e (iii) planos de terceira gerag5o que na D6cada de 1980, baseando-se na premissa de que
"(...) A cidade e o tenitorio onde viveremos nos prdxirnos jd estar construido (...)" (SECCHI, 8., Un progetto per l'urbanistica,
Giulio Einaudi, Turim, 1989, p.a7) limita-se a modificar a cidade existente adequando-a ds necessidades da sociedade
contempor6nea.

o* O Plano Urbano de Mil6o de 1980, considerado

um dos primeiros planos de terceira geraqSo, propOs-se conter o
crescimento urbano no perimetro existente, intervindo em espagos semi-consolidados, obsoletos ou degradados, atrav6s da
potenciag6o do espago p0blico cuja superficie duplicou e da melhoria do transporte p0blico com ampliagSo da rede de metro.
Por sua vez, na D6cada de 1990, os postulados de Secchi continuaram a prevalecer centrando-se a intervengSo em 800 h6 de
solo urbano funcionalmente obsoleto, dispersos pela cidade, tendo como objectivo o reequillbrio funcional e ambiental da
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limitagOes dos "planos

de terceira geragSo" em conectar com as novas dindmicas

da

realidade urbana e s6cio-econ6mica contempordnea (um dos seus principais objectivos),
nomeadamente o facto de ndo abordar, com a devida acutildncia, o emergente processo de
explosSo urbana e o facto dos poderes p0blicos n6o apresentarem, por si s6s, capacidade

para controlar o desenvolvimento urbanistico nos moldes em que o plano geral, embora
reformulado, propunha, acabando por ser substituido pelo plano estrat6gicoa0l, por outro
lado, cont6m e revela principios e crit6rios de sustentabilidade, ainda hoje, extremamente
v6lidos, expressos nas estrat6gias de intervengdo propostas, relativas: a) d reutilizagEo da
cidade existente intervindo nos "vazios urbanos", reduzindo ao m6ximo a expansSo urbana,

dotando de sentido e significado a cidade consolidada e a sua relagdo com o territ6rio
circundante, preservando a identidade e o car6cter de ambos; b) d melhoria da qualidade de

vida da populagdo, atrav6s do aumento da rede e da qualidade do transporte p0blico, da
criagSo de um sistema de espagos de uso colectivo que articule o tecido edificado, da
promogSo do policentrismo e da multi-funcionalidade, e da protecAdo do espago agricola e
natural.

iii) Considera a paisagem um sistema global, um todo, baseando a intervengdo quer no
conceito de estrutura que integra e hierarquiza os elementos (pontos, linhas e 6reas)402 e as
suas relag6es, atendendo ds pr6-exist6ncias naturais e culturais, quer no principio da
continuidad e

- continuum naturale e continuum culturale - formulado por distintas escolas

de arquitectura paisagista que os faz corresponder, respectivamente, d estrutura ecol6gica e
cidade, a partir da substituig6o do monocentrismo protagonizado pelo congestionado centro hist6rico pelo policentrismo
veiculado pela reabilitagSo e revitalizaq6o de zonas urbanas perif6ricas, principalmente 6reas industriais abandonadas que,
baseado no projecto Nove Parques para MilSo (dirigido por Pierluigi Nicolin, Rafaello Cecchi, Vicenza Lima e Pippo Traversi)
dotou a cidade'de um conjunto amplo e diversificado de espagos verdes e de equipamentos (parques de feiras, centro de
neg6cios, parque cientifico e tecnol69ico, etc.).

4o'

Como refere Nuno Portas (ob. cit., 2003) o planeamento apresenta-se, hoje, como um sistemas de formas de intervengSo
interactivas: estrategias, planos e projectos com alcance estrat6gico. Neste sentido, uma estrat6gia de cidade, ainda que se
designe Plano, expressa-se em cen5rios susceptiveis de serem alterados por informag5o introduzida no decorrer da aca5o, dt
qual o planeamento estrat6gico tem de ser capaz de se adaptar e dar resposta; expressa-se em hip6teses que devem ser
testadas pelos distintos instrumentos de intervengSo (planos, projectos, programas, propostas). Dai a necessidade de um
processo de planeamento mais flexivel que passe a actuar por aproximag6es sucessivas d realidade considerando as suas
componentes sociais, econ6micas, ambientais e institucionais, e adapt6vel ds mudanqas da sociedade e do seu processo de
desenvolvimento sustent6vel.

ou'

refere MagalhSes (ob. cit., 2001, p.428) a paisagem apresenta uma estrutura global constituida por duas suba estrutura ecol6gica representativa da paisagem natural sobre a qual se inscreveu a humanizag6o e que
compreende as 6reas de maior valor ambiental e ecol6gico, e a estrutura cultural que, resultado dessa humanizaqeo, integra os
elementos culturalmente significativos (que tanto podem ser inertes/edificados, como vivos/n6o-edificados). E atrav6s destas
estruturas, continuas, que se estabelece a ligagSo entre a cidade e o campo.
A estrutura da paisagem 6 constituida por v6rios elementos: pontos, linhas e 6reas, cujas tipologias, pertencentes a
determinado lugar, e que podem ser considerados tanto para a paisagem urbana como para a paisagem rural, s5o
particularmente est6veis, quer em termos temporais (permanecendo ao longo do tempo), quer em termos espaciais (com
pequenas variaq6es de regi6o para regiSo). Teresa Alfaiate (ob. cit., 2000, pp.131-175) apresenta um conjunto de crit6rios de
definig6o tipologica dos espaqos abertos da paisagem para o projecto de estudo sistem6tico dos tipos b6sicos (gerais e locais)
e tipoi consagridos, para a regiSo de Lisboa, considerando, neste caso, no espaqo urbanizado: PONTOS (Praqa - tipo b6sico;
Teireiro - tipo local; Jardim, Miradouro, Parque - tipo consagrado); LINHAS (Rua, Calgada, Alameda; TECIDOS (em grelha,
axial, irregular) com a seguinte conespond6ncia no espago n5o-urbanizado: PONTOS (Clareira, Prado, Promont6rio, Montado);
LINHAS (estrada, Azinhaga, Galeria Ripicola); MOSAICO (compartimentado, em socalcos, irregular - seara, sapal, sistema

Coro

estruturas:

dunar, etc.).

Como assinala, de modo assaz esclarecedor, a primeira autora (ob. cit., p.437), da definiq6o e delimitagdo das estruturas
ecol6gica e cultural da paisagem, resultam espagos intersticiais que constituem as 6reas neutras do sistema, e ocorr6ncias
pontuais, que constituem no seu conjunto elementos da forma da paisagem'
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d

d

estrutura cultural que associadas

estrutura de mobilidade

ed

estrutura edificada,

constituem a estrutura global da paisagem, atrav6s da qual se estabelece a ligagSo entre os
espagos rurais e urbanos, e que constituem juntamente com os interstlcios desta estrutura

-

espagos tipol6gicos e ocorr6ncias isoladas

-

a morfologia da cidade-regiSo d qual

se

recorre como instrumento do seu ordenamento.

Neste sentido, a arquitectura da paisagem global da cidade-regiSo concebe-se como um
conjunto de estruturas
tipol6gicos

-

6reas

-

ecol6gica, cultural, patrimonial, edificada, de mobilidade

-, e ocorr6ncias

-,

espaQos

pontuais, que se v5o reconhecendo e revelando na

anSlise e reelaborando no projecto, atrav6s da introdugSo do conceito de complexidade e do

uso da t6cnica de concepgSo p6s-modernista da sobreposigSo, como processo de fazer
coexistir e articular os distintos sistemas, elementos e tipologias.

Assim, e pelo papel que desempenham na formagSo da paisagem, em geral, e da cidade,

em particular, torna-se imprescindivel a conjugagdo entre estrutura e espagos tipol6gicos
aquando da intervengSo no espago, materializando-se, deste modo, uma morfologia
complexa da paisagem global, sendo indispensSvel que as actuag6es (por 6reas>> ou (por
ocorr6ncias> dependam de uma estrutura, sem o que se continuarA a promover o caos, ir
semelhanga do que acontece na pr6tica actual de ocupagSo do territ6rioa03.

A concepgSo da paisagem e da cidade a partir de tipologias ou padr6es e de ocorr6ncias,
decorre, portanto, da abordagem morfologica, complexa, completando-a, tendo como
resultado uma maior complexidade do desenho e dos seus conte0dos, o que permite mais
possibilidades de usufruir da paisagem.

A intervengSo atrav6s da morfologia paisagistica, para al6m de indicar os usos potenciais e
as referidas tend6ncias de evolugdo (atrav6s da proposta de ocupagSo do solo em fungSo

da aptidSo ecol6gica e do respeito pelos valores culturais, presta, desde j6, informagSo
relativamente a forma), identifica sobretudo os elementos mais significativos, as
componentes essenciais na formalizagSo da paisagem.

O estruturalismo, enquanto m6todo de concepg6o dr escala da cidade-regiEo, contribuindo
tanto para a sua organizagSo funcional como simbolica e formal, ganha especial relevdncia
porque

a intervengSo

atrav6s das estruturas

-

(por sistemas>

-

permite quer uma
determinada abertura e flexibilidade ds exig6ncias de adaptabilidade da paisagem (em
constante mutagSo e transformag6o face ds necessidades emergentes igualmente vari6veis,
no espago e no tempo), quer o entendimento da nova condigdo urbana como uma relagSo
dindmica em que o movimento

-

vi5rio, tecnol6gico, geoquimico (ar, 6gua, mat6ria orgdnica

ou vegetagSo, considerada esta como suporte da vida biologica, s6o os factores m6veis
estruturantes)

-

constitui o elemento estruturante.
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que na intervengdo d escala
territorial a abordagem morfo-tipologica apresenta-se como irrefut6vel, uma vez que
assegura a sustentabilidade ambiental da paisagem, mantendo o funcionamento, a
Corroborando da opiniSo

de

Magalhaes404, consideramos

renovag6o e a continuidade das estruturas fundamentais e, neste sentido, integrando nas
propostas quer os processos ecol6gicos e culturais, quer as tipologias da paisagem
tradicionaltestemunho da s6bia ocupagSo e utilizagSo do meio pelo Hornem.

A este respeito, importa salientar, que para uma efectiva concretizagdo dos crit6rios de
sustentabilidade preconizados pela estrutura ecol6gica e pela estrutura cultural, 6
fundamental interpretar a inter-relagSo existente entre planeamento e projecto como uma
transferOncia de conceitos entre as diferentes escalas de intervengio.

Nesta perspectiva, entendemos que a concepgSo do espago da paisagem, considerando o
papel da estrutura na sua organizagSo (funcional, formal, simb6lica), 6 compativel e pode

ser enriquecida quer com a abordagem fenomenol6gica (podendo substituir a abordagem
morfo-tipologica d escala do projecto, apoia-se na percepgSo global do espago e numa
metodologia de concepgSo que passa a recorrer d fantasia e referEncias do projectista, d
met6fora, d semi6tica, d reprodugSo da nalureza, etc.), quer com estrat6gias de abordagem
conceptual emergentes.

Considerando que as pr6prias dindmicas econ6micas e sociais da regiSo urbana exigem
que as estrat6gias e as t6cnicas de desenho urbano e paisagistico mudem, tende-se a
projectar por relag6es e sequOncias, por sistemas pontuais e em rede, sendo que, por um
lado, cada sistema (solo, 6gua, vegetagSo, manufacturas), embora possuindo uma l6gica

espago segundo um principio proprio, se relaciona
harmonicamente com os demais, e que, por outro lado, a paisagem (global), entendida
como conjunto de m0ltiplos processos, requer uma aproximagSo criativa ao projecto e

aut6noma

e

informando

o

gest6o desses sistemas e exige uma atengSo mais intensa ao "desenho" do m6todo, do
processo e das configuraq6es de emerg6ncia.

Nesta perspectiva,'(...) darforma aos espagos significa levar a cabo uma orquestragSo de
"relagles": modelar o terreno, cobri-lo, estabelecer landmarks, oferecer
sisfemas

e

os microctimas (...)"'ou, pelo que, o importante 6 compreender a
interacgso inevit6vel entre morfologia e processo, e distinguir aquelas configuragOes que
tendem dr entropia daquelas que tendem para a criatividade e a diversidade, pois como
protec11es, regular

refere Cornera06 , se a forma, a geometria e a mat6ria se avaliassem mais de acordo com as

suas capacidades de provocar

e

fomentar m0ltiplos processos, em curso, dariamos

prioridade a uma arquitectura da paisagem de acgSo e efeito, a uma paisagem mais activa,
aoa

MAGALHAES, M.R., ob. cit.,2001, p.337

oos

ZAGARI, F., "Sistemas" em COLAFRANCESCHI, D., Landscape + 100 palabras para habitarlo, G.Gili, Barcelona'2007,

pp.'172-174.
oou

coRNER, J., "Processo" em CoLAFMNCESCHI, D., ob. cit., 2007, pp'157-158.
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nao s6 em termos biologicos mas, tamb6m, em termos program6ticos,

culturais,

imaginativos e de experiOncia e, neste sentido, poderiamos "escapar" finalmente aos limites
do naturalismo e da cenografia.

Recusando

a

dicotomia entre abordagem formalista

e

enfoque naturalista, devemos

conceber ou eleger, sempre, um projecto que, enquanto agente transformador e activante,
adopte um conceito orientado ao processo e adequado ao m6todo, convictos de que esta

abordagem sugere um terreno f6rtil para

a criagdo de paisagens durante os

pr6ximos

anosao'.

iv) A ecologia da paisagemaos, ciGncia que assume em pleno o Homem como parte de um

todo maior, com direitos mas tamb6m com inerentes

e

inegSveis responsabilidades,

constitui-se como instrumento preferencial para a aplicagSo ao ordenamento da paisagem

global composta por elementos distintos que, em interacASo, permitem apreender a sua
estrutura

e o seu funcionamento,

como partes de um sistema dindmico, integrado

e

simbiotico, econ6mica, cultural e ecologicamente humanizado e desenvolvido.

Efectivamente,

a ecologia da paisagem, desenvolvida sobre uma base conceptual

concilia a abordagem "horizontal"

-

corol6gica

-

que

dos geografos (atrav6s da an6lise das inter-

relag6es espaciais entre fen6menos e processos da paisagem) com a abordagem "vertical"

- topologica -

dos ec6logos (estudo das inter-relag6es funcionais de um local ou ec6topo),

introduz uma nova metodologia de abordagem d paisagem atrav6s daquilo que considera as

suas tr€s caracteristicas fundamentais: estrutura (relagSo espacial entre os diferentes
ecossistemas ou elementos presentes; especificamente, distribuigSo de energia, de
materiais e de esp6cies, no que diz respeito a tamanho, formas, n0mero, tipo e configuragSo

dos ecossistemas), funcionamento (interacaOes entre os diferentes elementos espaciais, ou
seja, fluxos de energia, materiais e esp6cies entre os elementos constituintes, referindo-se

a paisagem fornece: produgSo, protecgSo e <auto-regulag6o>), e
mudanga - mutabilidade - (alteragSo da estrutura e funcionamento do mosaico paisagistico

aos "servigos" que

407

TREIB, M., "settings and Stray Paths" em Designed Landscape, F6rum 1, Spacemaker, EUA, 1998, pp.136-137.
O conceito de ecossistema introduzido por Tansley em 1935 serviu de base conceptual (no sentido de reconhecer as
interligag6es entre os diferentes componentes da paisagem) ao surgimento da ecologia da paisagem, termo introduzido ,
quatro anos mais tarde, por Carl Troll (na sequ6ncia da percepgSo que este destacado bioge6grafo alemSo teve do enorme
potencial de interpretag6o da realidade ecol6gica atrav6s de fotografias a6reas) e que consiste numa abordagem holistica aos
fen6menos da paisagem. Para al6m de Vink cuja obra Landscape ecology and land use (1980) constitui, de certa forma, um
manual pr6tico de aplicag6o da teoria da ecologia da paisagem a casos reais de ordenamento e gestSo da paisagem, e de
Naveh e Lieberman que em 1984 publicam uma obra extremamente completa do ponto de vista da hist6ria da disciplina e da
sistematizaqSo das diferentes teorias orientadoras, s5o Forman e Godron que, em 1986, com o livro Landscape Ecology
estabelecem um marco de extrema importincia na evolugSo desta disciplina. Estes autores sistematizam uma metodologia de
abordagem d temirtica da paisagem e do seu funcionamento, que desenvolve todas as anteriores contribuig6es, atrav6s de
408

uma an5lise

dr

paisagem baseada em tr6s caracteristicas fundamentais: estrutura, funcionamento e mudanga.

O pr6prio Forman, professor de ecologia na Graduate School of Design de Harvard, edita em 1995 o livro Land mosaics: the
ecology of landscapes and regions que desenvolve v6rios aspectos do livro anterior, explicitando-os e completando-os,
desempenhando um papel fundamental na formalizaqSo das bases da ecologia da paisagem. Para ele esta disciplina consiste
no estudo das inter-relagoes entre os aspectos temporais e espaciais da paisagem e das suas componentes naturais e
culturais, e centra-se: i) nas relag6es espaciais entre ecossistemas ou elementos da paisagem, ii) nos fluxos de energia,
nutrientes e esp6cies entre os elementos, e iii) na din6mica ecol6gica do mosaico paisagistico (matriz, fragmentos e
corredores) ao longo do tempo.
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ao longo do tempo, como resultado das perturbag6es naturais, das actividades humanas e

da heterogeneidade do substrato), que se inter-relacionam, e incorporam uma s6rie de
factores que as caracterizam e que permitem a sua operacionalidade enquanto instrumentos
de compreensSo, ordenamento e gestSo da paisagem da cidade-regi5o.

Na realidade, Forman

e

e

posteriormente Forman,

e

outros autoresaoe
estabeleceram, desenvolveram e aperfeigoaram um modelo estrutural de paisagem que
Godron

assente em tr6s caracteristicas fundamentais, atrSs referidas, provou, em teoria e no campo
da aplicagdo pr6tica, a sua validade.

Este modelo de anilise e intervengdo territorial estabelece um mosaico paisagistico que,
sendo capaz de explicar qualquer territ6rio (urbano, suburbano, rural, natural), resulta da

forma como os elementos estruturantes da paisagem: matriz (e entendida como aquele
elemento - ou conjunto de elementos - que garante a coerOncia do espago em termos
funcionais, predomin6ncia fisica e processual dentro da din6mica da paisagem atrav6s da
conectividade

e continuidade, e que como qualquer outro elemento de um sistema vivo

corresponde a um momento de evolugdo da paisagem), corredores (definem-se como linhas

ou bandas

paisagisticas que diferem

da matriz circundante e, se esta assegura o

funcionamento e coer6ncia globais de uma paisagem, os corredores desempenham uma
fungSo vascular dentro desta; elementos extremamente complexos e vari5veis em tipologia

e fung6es que desempenham - habitat, filtro, condutor, fonte, sumidouro

-

correspondem a

uma entidade distinta: rios, sebes, estradas, muros, etc.) e fragmentos (s6o superficies ndo
lineares, relativamente homog6neas, cuja aparOncia difere da sua envolvente directa e cuja

origem dA azo

a

distintas tipologiasalo; se

a

malriz domina

a

coerdncia funcional da

paisagem e os corredores s6o meios privilegiados de transporte de energia e mat6ria dentro

da mesma, os fragmentos podem condicionar ambos, uma vez que s6o os elementos que
compdem a textura da paisagem

-

correspondendo

a

pequenas ou grandes pegas que

encaixam umas nas outras e processam tamb6m elas importantes fenomenos de troca

-,

constituem como que os reservatorios dos valores naturais de uma paisagem, sejam eles
potencial agricola, indices de biodiversidade

-

habitat -, recursos naturais

-

min6rios, 6gua,

4u9
P.r^ al6m das refer6ncias bibliogr6ficas j6 mencionadas, cabe destacar, entre outros, os seguintes autores e obras:
AA.W.,A new identity for Landscape Ecology in Europe. A Research Strategy for the next decade: outlines formulated at the

European Congress, WLO, Dutch Association for Landscape Ecology, Amesterd6o, 1998; BUREL, F; BAUDRY, J., Ecologie du
paysage: concepts, methods et applications, Editions TEC&DOC, Paris, 1999; DALE, V.H; HAEUBER, R.A.,(eds.), Applying
Ecologycal Principles to Land Management, Springer-Verlag, Berlim, 2001; DRAMSTAD, W.E.; OLSON, J.D; FORMAN, R.T.T.,
Landscape principles in landscape architecture and land-use planning, Harvard University, American Society of Landscape
Architects e lsland Press, Washington, '1996; FARINA, A., Principles and methods in landscape ecology, Kluwer, Boston e
Dordrecht, Holanda, 2000; FORMAN, R.T.T., "The Missing Catalyst: Design and Planning with Ecology Roots" em JOHNSON,
B; HILL, K. (eds.) Ecology and Design, lsland Press, Washington, 2001, p_p.85-109; FORMAN, R.T.T., Land Mosaic for the
creater Barcelona Region: Planning a future, G.Gili, Barcelona,2004; LEITAO, A.B.; MILLER, J; AHERN, J; McCARIGAL, K.,
Measuring Landscapes, lsland Press, Washington, 2006.
410
Fragmentos perturbados - tem origem em alterag6es localizadas em determinadas zonas da malriz; fragmentos
remanescentes ou residuais nos casos em que a alteragSo ou perturbag6o 6 de tal forma extensa que se alarga a toda a
matriz, deixando apenas alguns resquicios da matriz original; fragmentos de recursos ambientais - n5o devem a sua exist6ncia
a perturbagOes, resultando de condigOes ambientais (solo, exposigSo solar, etc.) diferentes daquela que caracterizam a
envolvente; fragmentos introduzidos - directamente relacionados com a acgSo humana resultam da introduq5o de esp6cies ou
elementos estranhos d matriz, atraves, por exemplo, de plantag6es, construgdes e urbanizaq6es, etc.
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etc.

-

e sao considerados, ainda, uma medidaeticaz das perturbag6es de uma paisagem,

sendo que a partir de certo nivel a fragmentagSo compromete efectivamente a coer6ncia
funcional e integridade estrutural da paisagem)se relacionam espacialmenteall.
E o padrSo de distribuigSo relativa destes elementos que constitui o factor preponderante na

correcta definigSo

e

entendimento do mosaico paisagistico, sendo considerados como

elementos ecol6gicos indispens6veis no planeamento de uma paisagem e que "formalizam"
a estrutura "ideal" do seu mosaico, os seguintes:

0o
0

o0
U

ooo
d6
o

00

1 - fragmentos de vegetag6o natural de grande dimens6o; 2

- grande corredor fluvial; 3 - conectividade

com

corredores e pontos interm6dios entre grandes fragmentos; 4 - fragmentos naturalizados, distribuidos de forma
heterog6nea pela matriz.

Figura 5.2. Estrutura'ideal" de um mosaico paisagistico
Fonte: FORMAN, R.T.T., 2001, p.97

'"

FORMAN, R.T.T., Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions, Cambridge University Press, Nova lorque, 1995,

pp.2-7.
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B

Areas edificadas; N

-

-

VegetagSo natural; P

-

Campos agricolas;

As letras mai0sculas representam grandes fragmentos e as min0sculas indicam pequenos fragmentos.
Figura 5.3. Modelo dos usos dominantes do solo, com agregaglo de "outliefl (elementos que se encontram na
fronteira da unidade e que s5o absorvidos por ela)
Fonte: FORMAN, R.T.T., 2001,p.97

Baseado na possibilidade de entender a paisagem como um conjunto de pegas encaixadas

e

inter-actuantes, submetidas globalmente

a uma matriz ecologica de cardcter holistico,

o

modelo estrutural: matriz - corredores - fragmentos, como uma
ferramenta imprescindivel para um plano e um projecto territorial e urbano que considera
Forman propde

tanto os sistemas naturais, como os sistemas sociais na criagao de um todo.
Com analogias noutras disciplinasal2 como na arte e na arquitectura em que plano, linha e

ponto seo conceitos fundamentais, ou no planeamento e desenho da cidade em que os
elementos da imagem

e da morfologia urbana correspondem a

bairros, vias, limites,

cruzamentos e pontos marcantes, o modelo espacial proposto pela ecologia da paisagem,

sendo capaz de integrar num 0nico sistema os parametros, vari6veis e interacA6es entre a
cidade e o campo, permite entender a paisagem como mosaico estrutural - funcional e,
nesta perspectiva, baseando-se na compreensSo das relag6es estruturais e funcionais, e

das conex6es entre as redes (sobrepostas) naturais, tecnol6gicas e culturais,
organizagSo social

preservageo

da

e

econ6mica, chega

natureza,

a

a apresentar

manutengSo

da

de

propostas relacionadas com

agricultura,

a

a gestSo da 69ua e o

desenvolvimento urbano.

al2

KANDSKY, W., Point and Line to Plane, Dover Publications, Nova lorque, 1979; LYNCH, K., lmagem da Cidade (1960),

edig6es 70, Lisboa, 1982, pp.57-102, citados em FORMAN, R.T.T., ob. cit., 1995, p.7.
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espacial de paisagem: matriz, corredores e fragmentos que, correspondendo a um modelo

de an6lise e intervengdo territorial, estabelece um mosaico paisagistico que capaz de
explicar qualquer territ6rio (urbano, metropolitano, natural) provou, em teoria e no campo de

aplicagio pr6tica do ordenamento e planeamento da paisagem, a sua validade.

a paisagem um sistema global baseando a intervengSo quer no conceito de
estrutura que integra e hierarquiza os elementos e as suas relagOes, adoptando o
estruturalismo enquanto m6todo de concepgEo d escala regional, quer no principio da
o Considera

continuidade (ecol6gica, cultural, patrimonial, mobilidade), recorrendo

d

morfologia da

paisagem como instrumento do seu ordenamento.

.

Baseia-se na abordagem morfo-tipologica utilizando associado ao conceito de morfologia

da cidade e da paisagem, o conceito de tipologia aplicado ao espago n5o-edificado (quer
urbano, quer rural), integrando nas propostas tanto os processos ecol6gicos e culturais
como as tipologias da paisagem tradicional.
o lnterpreta a inter-relagSo existente entre planeamento e projecto como uma transfer6ncia

de conceitos entre as diferentes escalas de intervengdo e, nesta perspectiva, concilia e
enriquece a abordagem morfotipol6gica, quer com a abordagem fenomenol6gica (que pode

substituir aquela

d escala do projecto), quer com estrat6gias de abordagem

conceptual

emergentes, na criagSo de uma paisagem mais activa ndo s6 em termos biol6gicos, mas
tamb6m em termos program6ticos, culturais, imaginativos e de experiEncia.

o

Adopta as teorias da complexidade

ea

cultura do fragmento desde

a

posigSo pos-

moderna e transversal que aceita a cidade contempordnea como uma realidade m0ltipla e
plural e que, mediante a sobreposigSo e a inter-relagdo, procura recompor e relacionar os

distintos fragmentos espaciais

e que, mantendo a sua identidade, constr6i um todo

articulado por percursos e fluxos.

o Utiliza como mecanismos projectuais e compositivos, como t6cnicas e estrat6gias formais

contempordneas, quer a t6cnica de concepgdo da sobreposigSo como processo de fazer

coexistir diversas estruturas (ecol6gica, cultural, edificada, de mobilidade)

e

espagos e

ocorr6ncias, quer a collage e a "montagem" que, considerando a diversidade de partes e
pr6-exist6ncias, procuram restabelecer, atrav6s da sobreposigSo e articulagSo, conex6es e

relag6es interrompidas (para al6m das ligag6es fisicas, como percursos, outras
nomeadamente culturais, sociais e tecnol6gicas), e a criagdo de um todo a partir da
inclusSo, agregagSo e articulagSo de pegas heterog6neas.

2t5

6. ESTUDO DE CASO
O Sistema Urbano OlhSo

- Faro - Loul6

6.1.lntrodug5o

Os prim6rdios da ocupagSo humana do Algarve p6em em relevo a tend6ncia para a
litoraliza@o do povoamento sendo que no dominio da rede urbana, a regifio organizou o
seu espago fundamentalmente em torno de uma estrutura urbana litoral e equilibrada.

Da s6bia relagSo que se estabeleceu entre a populagSo e o territ6rio, resultou uma
paisagem humanizada cujas estruturas, inseridas no tempo, p6em em destaque a
apropriagSo dos espagos marinhos (a Ria e o mar) e terrestres (ilhas-barreira, planicie
costeira e barrocal).
Resultante de padr6es de uso, at6 h6 bem pouco, considerados sustent6veis, a paisagem

constitui um sistema dinimico onde o Homem, se por um lado introduz novas formas e
pr6ticas de exploragSo, por outro aproveita constantes e vari6veis que moldaram o territ6rio
ao longo dos s6culos.

No entanto, a manutengSo dos elementos fundamentais da sua economia e do equilibrio
ecol6gico e cultural dos seus sistemas urbanos, rurais e naturais, ir6 ser posto em causa
fundamentalmente a partir da D6cada de Oitenta do s6culo XX.

De facto, se durante s6culos permaneceram ndo s6 a relagSo estrutural bSsica com o
territ6rio, como as actividades

e os sistemas construtivos, nas 0ltimas tr6s d6cadas

o

crescimento urbano e turistico, e a "modernizagdo" da agricultura, entre outros factores, ao
marcarem de forma mais ou menos evidente a expansSo da economia regional promoveram

a intervengSo imobili6ria com profundas transformagdes urbanas e paisagisticas no litoral da
regi6o, nomeadamente e de modo bastante expressivo no eixo urbano OlhSo-Faro-Loul6.

Os novos

investimentos "viabilizaram" uma rede urbana fragmentada formada pela

contiguidade de aglomerados urbanos "imperfeitos", e um modelo territorial linear e difuso
promovendo uma suburbanizagSo cada vez mais extensiva e dispersiva contribuindo para
profundas alterag6es no equilibrio da paisagem.

As cidades de Olh6o, Faro (incluindo Montenegro e Gambelas) e Loul6 (incluindo Almancil)
estenderam-se, os tecidos urbanos e os mosaicos culturais perderam continuidade e ficaram
mais fragmentados e desarticulados, os espagos rurais tendem a simplificar-se, os espagos

de residdncia alargaram-se misturando-se com as actividades comerciais e de servigos, e
surgiram novas "centralidades perif6ricas", mais ou menos especializadas, embora sem
expressSo e car6cter suficientemente forte para estruturar o territorio de proximidade e
tornar mais equilibrado o pr6prio espago da urbanizagSo difusa.
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As intensas, r6pidas e continuas mutag6es que os territ6rios, em geral, e o sistema urbano

do Algarve, em particular, sofrem na actualidade t6m originado emergentes e graves
problemas de fragmentagdo da paisagem e perda da sua integridade ecol6gica e identidade
cultural, que requerem novas formas de pensar e de agir/intervir, mais consent6neas com as

novas exigOncias

e

com as novas oportunidades que se colocam no dominio do

planeamento regional e urbano.

Numa paisagem com a dinimica de mudanga que se reconhece na paisagem do litoral
algarvio, caracterizada tanto pela sua elevada sensibilidade ecol6gica e patrimonial, como
pela implantaSo dos aglomerados urbanos e turisticos de maior dimensSo e crescimento, e

pela concentragSo das actividades econ6micas motoras do desenvolvimento regional,
constitui um desafio encontrar sistemas de planeamento e de desenho que consigam
perspectivar a actuagSo na paisagem baseando-se no desenvolvimento de metodologias de

interven@o inovadoras, capazes de orientar as inevit6veis transformag6es, conciliando a
perman6ncia e valorizagSo dos valores hist6ricos e naturais que lhe conferem singularidade

e identidade, com a dinimica de transformagSo ao nivel da organizagSo dos elementos que
a comp6em.

Neste sentido, propomo-nos traduzir para

a pr5tica um sistema de planeamento, de

natureza diferente, que sendo @paz de absorver as inevitdveis alterag6es e mutag6es dos
espagos, tenha como pressuposto

o

principio da continuidade natural

e cultural e

que

reconhega quer a import6ncia das estruturas fundamentais da paisagem, quer a forma como

os elementos estruturantes do mosaico paisagistico se relacionam espacialmente, com vista
a garantir a sustentabilidade da paisagem.

A aplicagSo do conceito e dos principios de sustentabilidade e gestSo que se preconiza,
pressup6e um processo de mudanga no qual a permanente utiliza$o e preservagdo dos
recursos naturais

e culturais, a organizagdo espacial e funcional da paisagem e

as

modificag6es institucionais associadas, s6o coerentes com objectivos de salvaguarda, a
longo prazo, da qualidade ambiental e das estruturas de suporte dos processos ecol6gicos e
das fung6es s6cio-econ6micas dos ecossistemas.

Na metodologia desenvolvida, a aplicag6o dos crit6rios de sustentabilidade ao planeamento

e desenho da cidade implica uma visSo global a nivel da regiSo urbana, assim como uma
perspectiva de continuidade e unidade a nivel dos sistemas ecol6gicos e culturais, assente
igualmente na sua diversidade.

Pelo que se enuncia um conjunto de linhas de orientagSo com vista a propostas para uma

estrat6gia de interveng6es integradas com objectivos m0ltiplos visando para al6m da
estruturagSo ecologica

edificados),

o

e

cultural da paisagem (a partir do sistema de espagos nio-

controlo do processo de urbanizagSo,
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o

aproveitamento de fung6es e

recursos, e simultaneamente, a manutengSo e a preservagSo de valores insubstituiveis e a
recu pera@o paisag istica e valori zagdo ambiental de sistemas degradados.

A hip6tese que se prop6e 6 a de avangar
objectivos

cuidadosamente, incorporando princlpios,

e conceitos fundamentais ao desenvolvimento de novas metodologias

estrat6gias de intervengdo sem, no entanto, deixar de considerar

a

e

compreensSo das

especificidades dos modelos e tend6ncias instaladas (mesmo que o objectivo seja corrigi-los

ou contrari5-los), o peso da carga urbana e turistica, e a identificagSo dos principais agentes
e processos de transformagSo da paisagem.

Este modelo exige que a gestdo da paisagem seja efectuada com base em "planos" e
propostas que outorguem quer um conjunto de principios b5sicos

e modelos espaciais

centrados na organizagSo dos usos do solo, quer uma leitura criteriosa das suas dimens6es

ecol6gica e cultural, e das distintas unidades paisagisticas, e d6em indicag6es claras e
estrat6gicas das estruturas, espagos

e

elementos

a preservar e dos que podem ser

explorados e utilizados no sentido do uso m0ltiplo, assim como das ac96es e medidas que
conduzam d sua concretizagSo.

A metodologia utilizada no estudo de caso que se apresenta, permite entender a paisagem
como mosaico estrutural

-

funcional atrav6s da compreensdo das relagOes estruturais e

funcionais, e das conex6es e sobreposigSo das estruturas e dos elementos, desde que o
sistema fundamental e o seu funcionamento estejam assegurados.

Atrav6s de uma compreensSo profunda do mosaico paisagistico, a metodologia prop6e a
distingSo entre os aspectos e valores essenciais cuja preservagSo 6 "obrigat6ria" (por lei ou

ao nivel dos planos) e os aspectos complementares, n5o fundamentais, que permitem um
vasto conjunto de interpretag6es e utilizag6es.

A

metodologia proposta, sendo capaz de integrar num 0nico modelo

vari6veis

e

interac96es entre a(s) cidade(s)

e o campo, nega a abordagem dualista

sectorial com que os conceitos de paisagem (natureza

-

ecologico), de cidade ( compacta

cultural, antigo

-

os parSmetros,

difusa, centro

- cultura, urbano -

e

rural, econ6mico

- periferia) e de patrimonio (natural -

- contempordneo, tangivel - intangivel) t6m sido encarados, integrando-os

num sistema 0nico de planeamento visando a criagSo de um todo social e ecologicamente
coeso e equilibrado, na criagSo do <ecossistema total humano>.

6.2. Metodologia proposta: <Sistema lntegrado Paisagem

-

Cidade

- Patrim6nio>.

A metodologia de intervengSo desenvolvida designada por <Sistema lntegrado Paisagem Cidade - Patrim6nio> aplica o conceito, principios e crit6rios de sustentabilidade ao
planeamento e desenho urbano, a todas as escalas, obedecendo quer ao que foi defendido
e justificado nos capitulos anteriores fundamentalmente aos conceitos de Paisagem Global,
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Cidade-regiSo

e

Patrimonio Paisagistico, considerando

a harmonizaglo de contefdos

e

objectivos destes conceitos, quer ds linhas conceptuais decorrentes do actual processo de
investigagSo te6rica e aplicada no dmbito do ordenamento, planeamento e projecto urbano e

paisagistico: (i)os novos paradigmas para a resolugSo dos problemas do actual proc,esso de

a visSo e o modelo estrutural - funcional proposto pela
ecologia da paisagem, bem como o conjunto de principios e solugdes proposto pelo
urbanizagSo da paisagem; (ii)

landscape urbanism ; (iii) o conceito de estrutura e o principio da continuidade (ecol6gica,
cultural e de mobilidade); (iv) a abordagem morfo-tipol6gica com recurso d morfologia da
paisagem e ao conceito de tipologia aplicado ao espago nio-edificado; (v) as teorias da
complexidade e da cultura do fragmento desde a posigSo p6s-moderna e transversal.

Esta nova metodologia de intervengSo

- desde a leitura ecol6gica e cultural dos distintos

da paisagem, d proposta de organizagSo espacial e funcional do mosaico
paisagistico e ds propostas para uma estrat6gia de interveng6es integradas visando

espagos

m0ltiplos objectivos

-, elaborada com base na converg6ncia conceptual das referidas

nog6es emergentes

e

integradoras,

e na incorpora@o dos

novos valores

e

acepg6es

presentes no corpus te6rico e na praxis do ordenamento e do urbanismo, ser6 ilustrada com
o estudo elaborado para o sistema urbano OlhSo

Fig. 6.1. O Sistema Urbano OlhSo

- Faro - Loul6, a distintas escalas.

- Faro - Loule na regiSo do Algarve.

LocalizagSo do estudo de caso.
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Sobre os ecossistemas (urbanos, rurais e naturais) que no seu todo configuram a paisagem

desenvolve-se uma an6lise (integrada, sist6mica

e articulada) baseada na

interpretagSo

progressiva do espago em fungSo dos seus condicionamentos mais determinantes:

i) a partir da sua condigSo de Paisagem valiosa e protegida, mas tamb6m fragmentada e
desqualificada, procede-se

d an6lise das estruturas e elementos ecol6gicos e

culturais

configuradores da paisagem, incluindo uma valoragSo hist6rica, atendendo d sua exigOncia
de salvaguarda e valorizagdo, mas tamb6m de conexSo e reestruturagSo;

ii) a partir da sua condigSo de Cidade constituida por um sistema de espagos urbanos
complexos e activos, historicos e perif6ricos, continuos e dispersos, que necessitam de uma

proposta de ordenamento que os regule e os articule entre si e com a matriz biofisica e os
espagos n5o-edificados (agricultados, florestados, recreativos, residuais, etc.), procede-se

A

an6lise dos espagos urbanos atendendo ao seu grau de consolidagSo e de conex6o, e d sua
exig6ncia de estruturagSo e de (re)organizagSo espacial;

iii) a partir da sua condigSo de Patrimonio a conservar e valorizar mas tamb6m a reabilitar e

reutilizar, procede-se

d an6lise da estrutura historica do espago e da

organizagSo dos

conjuntos e elementos de valor hist6rico, cultural e paisagistico.
Esta an6lise e caracterizagdo da paisagem, que deve constituir um instrumento que indique

pistas concretas paru a sua gestSo, orientou-se, desde o inicio, para o objectivo principal do
estudo que consiste na proposta de um mosaico paisagistico para a regiSo litoral do Algarve

central, e fundamentalmente paru a definigSo de um sistema de espagos ndo-edificados
(urbanos, suburbanos, rurais, naturais) de valor ecol6gico, cultural, economico e patrimonial
(atrav6s do qual se manifesta a natureza arquitectural da paisagem da cidade-regi6o e a
qualidade da sua urbanidade), e que devido d sua capacidade conectora e vertebradora se
entende como um dos sistemas essenciais na estruturagSo paisagistica, conjuntamente com

as infra-estruturas e sistemas de mobilidade, e que h6-de facilitar o fluxo e a troca de
mat6ria, de recursos, informagSo e conhecimentos entre as diferentes partes que a
comp6em, apresentando-se, assim, como um factor chave

a ter em conta em qualquer

estrat6gia territorial no futuro.

Relativamente a esta h5 que considerar que a forma da paisagem constitui um comp6ndio

da historia da sua construgSo e transforma$o, e 6 no dmbito dessa forma que cabe
fundamentar a estrat6gia de intervengSo devendo ser guiada pela firme convicaSo de que na
identidade e car6cter da paisagem comega a sintetizar-se o seu (re)ordenamento.
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As novas metodologia e estrat6gias de intervengSo na regido urbana, desenvolvidas a partir

da andlise e do diagn6stico prospectivo da

paisagem (problemas, potencialidades,

tendEncias de transformagSo, identifica@o de orientag6es para

o seu ordenamento e

gest6o), consideram as estruturas e os elementos estruturais que articulam espacialmente a

"arquitectura"

da

paisagem global em estudo,

e

que t6m um papel

e

import6ncia

fundamental na sua morfologia.

De modo a dar uma ideia global da nova metodologia utilizada, mais atenta d identidade e
car6cter da paisagem,

d nova escala e

configurag6o dos territ6rios urbanizados,

e

aos

valores patrimoniais num sentido amplo, indicam-se as pegas desenhadas elaboradas em
cada uma das fases do estudo de caso.
Quadro 6.1. Fases do estudo de caso

Geologia

-

Hidrogeologia

-

da Paisagem Rural

e

Geomorfologia

Patrimonio geomorfologico

Relevo

-

Morfologia

-

Natural
- Hipsometria
- Hidrografia, estruturas hidr6ulicas
- Declives
- Orientag6es do terreno
- Morfologia do teneno
a
a

a

OrganizagSo espacial e funcional: um
mosaico paisagistico para o litoral centro
do Algarve

<Macro-plano

da paisagem

de estrutura>:

-

Estruturas

ocupagSo potencial e

medidas de gestSo

Solos - Patrimonio pedologico
Flora e vegetagSo
Estrutura fundi6ria e tipologias de espago rural
e natural

Propostas para uma estrat6gia de

interveng6es integradas

visando

objectivos m0ltiplos

Patrim6nio paisagistico: patrim6nio natural e
a
a
a
a

a

cultural
Rede vi5ria
Estrutura edificada existente
Unidades de paisagem
Mosaico paisagistico: sistemas
Mosaico paisagistico: estrutura, funcionamento
e mudanga

O <Sistema lntegrado Paisagem

-

Cidade

-

Patrim6nio> aplicado d escala supra-municipal

e regional apoia-se numa concepgSo global do territorio atrav6s da concretizagdo da ideia
de <continuo natural e cultural> e sua inter-penetragio com o espago edificado,
materializada num modelo espacial da paisagem que estabelece um mosaico paisagistico,

e dindmico, estruturado por redes tecnol6gicas (infra-estruturas e sistemas de
mobilidade e de comunicagSo, etc.) e por redes ecol6gicas e patrimoniais, continuas e

complexo

activas.
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O <Sistema lntegrado Paisagem - Cidade - Patrim6nio>> ser6, assim, constituido por uma
estrutura "ideal" do mosaico paisagistico formalizada por um conjunto de elementos
ecol6gicos indispens6veis que garantem uma coer6ncia funcional elevada, e por estruturas

(edificada, ecol6gica, cultural

e de

mobilidade)

e

ocorr6ncias que podem evoluir para

fun@es complementares de cada uma das estruturas, sendo mais flexiveis em termos de
utilizagdoa2o, e que organizam

funcionale espacialmente a paisagem urbanizada.

Considerando o funcionamento articulado dos ecossistemas naturais e dos agrossistemas

com os sistemas urbanos, esta metodologia pretende, atrav6s do entendimento da
complexidade sist6mica da realidade e dos seus problemas, promover a integragdo entre
urbe e ager, natura e cultura, aspectos que normalmente andam dissociados. O resultado
mais significativo 6 o da capacidade deste sistema desencadear uma acgSo integrada que
pensando a paisagem, a cidade e o patrimonio como um todo, abarca em simultdneo as
diferentes esferas: o desenvolvimento urbano e a requalificagSo do espago, a preservagSo
dos recursos patrimoniais, a manutengSo e o desenvolvimento da agricultura, a revitalizagSo

das actividades culturais, sociais e econ6micas, e por isso emergem conceitos novos:
paisagem global, cidade-regiSo e patrim6nio paisagistico, tentando traduzir essa integragSo
e territorializaSo.

A aplicagSo desta metodologia pretende definir as bases para uma proposta de organizagSo

espacial

e funcional,

materializada na figura

de um mosaico paisagistico, atrav6s

dos

- matriz, corredores, fragmentos; estrutura edificada, de
ecol6gica, cultural e patrimonial -, vida - redes de fluxos geoquimicos, de bens,

elementos que lhe conferem forma
mobilidade,

pessoas, informagSo - e distingSo

-

espirito do lugar, dimensSo multi-sensorial, e identidade

e car6cter.

Propostas que contribuam para assegurar

a sustentabilidade da paisagem

ambiental, qualidade de vida, eficiOncia econ6mica

e

institucional)

(qualidade

e d6em coer6ncia e

legibilidade aos referidos elementos (nomeadamente fragmentos de espago urbano ou
natural, elementos patrimoniais, etc.) colocando-os ao servigo e usufruto das populag6es
residente e visitante.

Face ds continuas mutag6es paisagisticas e constantes mudangas sociais e econ6micas
(necessidades, aspirag6es

e desejos das populag6es,

disponibilidades

de recursos

humanos e financeiros), o novo <Sistema lntegrado> (din6mico, aberto e flexivel) contribui

para que

o

processo de planeamento

e

desenho urbano

e

paisagistico se ajuste ds

circunst6ncias derivadas daquelas transformag6es, encarando-as como oportunidades de
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MAGALHAES, M.R., (coord. geral) Estrutura Ecol6gica da Paisagem. Conceitos

e

delimitagSo

-

escalas regional e

municipal, lSAPress, Lisboa, 2007, p.22.
Sob a designagSo <Sistema Paisagem> a autora desenvolveu uma metodologia de abordagem ao ordenamento da paisagem
que dada a abertura do sistema permite ser "melhorada" e completada com a integragSo de nova e mais informagSo.
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intervengdo e, neste sentido, dar resposta drs exig6ncias daquilo que tem de ser assegurado

em termos de funcionamento global (n6o so funcionamento ecol6gico) da paisagem, no
presente e no futuro.

A nova metodologia de interpretag6o e
fundamental

a

intervengSo na paisagem tem como pressuposto

actuagSo espacial quer atrav6s da avaliagSo dos diferentes agentes e

dinimicas de transformagSo paisagistica, quer atrav6s de uma forma que sintetize as suas
componentes ecol6gica e cultural, e que a actuagSo socio-econ6mica deve encontrar o seu
enquadramento.

6.2.1. Agentes e dinimicas de transformagSo da paisagem.

O estabelecimento de um mosaico paisagistico que estruture e organize o espago da regi6o

urbana, assim como

a

elaboragSo

de propostas para uma estrat6gia de

interveng6es

integradas visando objectivos m0ltiplos, exige a compreensdo dos sentidos principais das
rupturas, das transformag6es paisagisticas e dos seus agentes, sob pena de se estar a

construir um modelo de intervengSo desajustado da complexa realidade paisagistica, no
qual h6 que considerar tanto o pr6prio sentido da nova urbanizagdo (mesmo que a solugdo

seja contrari6-lo ou corrigi-lo) como aquilo que se pretende efectivamente preservar ou
qualificar.
Face a uma realidade em rSpida transformagSo e ainda pouco conhecida onde claramente a

cidade est6 a transformar-se, a paisagem est6 a urbanizar-se e o patrim6nio a degradar-se,
a an6lise das complexas dinimicas de transformagdo em curso baseia-se na caracterizaSo
do padrSo territorial do litoral centro do Algarve:

i) uma paisagem intensamente urbanizada (no contexto nacional e regional) e pontuada
quer por uma rede densa de aglomerados urbanos de m6dia dimensdo - Olh5o, Faro
(incluindo Montenegro e Gambelas) e Loul6

-

e de pequena dimensSo

- PechSo, Quelfes,

ConceigSo, Est6i, S. Bdrbara de Nexe, Almancil, Armona, Culatra, Farol, llha de Faro

-, quer

por uma estrutura reticular de crescimento disperso, de l6gica individual e ao longo das
infra-estruturas hist6ricas (estradas e caminhos);

ii) um suporte vi6rio denso, estruturado pelo tragado das principais vias de circulagSo
rodovi6ria (Via do lnfante, lC 4, EN125, EN 2,EM 518, EM 518-1, EM 1305, EM 2-6, EM
520, EM 1305, EM 521, EM 1299), ferrovi6ria (linha regional do Algarve), e complementado
por uma rede capilar de vias de menor import6ncia (estradas e caminhos rurais);
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iii) um padrdo linear de localizagSo comercial- estrada-mercado ao longo do lC 4, EN 125 e
EN 2

* dominantemente constituido por empresas

de pequena dimens6o;

iv) um padrSo difuso de localizagdo turistica preferencialmente junto ao mar e d

Ria

Formosa (turismo de Sol, praia e golfe) dominantemente constituido por "urbaniza@es" de

baixa densidade,

com o predominio da tipologia moradia

unifamiliar isolada com jardim

privado (Quinta do Lago, Pinheiros Altos, Parque Atl6ntico);

v) uma matriz rural que permanece, anterior d intensificagSo do processo de centrifugagao
urbana, embora cadavez mais diluida e simplificada pela dindmica de urbanizagSo difusa e
pela "mode rnizagdo" da agricultura

;

vi) uma matriz ecol6gica que permanece, anterior ao processo de urbanizagdo mais intenso

e de reconversSo das unidades agricolas, embora cada vez mais rarefeita e fragmentada
pelas referidas din6micas territoriais.

No capitulo 3 abord6mos, em termos gerais, o processo historico que conduziu d actual
situagSo paisagistica, no Ocidente, fazendo especial mengdo aos fen6menos, processos e

formas que se estSo produzindo e que sdo respons6veis pela configuragSo da paisagem
contemporAnea.

Abordamos, agora, de forma sucinta, as principais din6micas de transformagdo do sistema
urbano OlhSo Faro - Loul6 e do contexto territorial envolvente, considerando que essas

-

transformag6es adquiriram caracteristicas especificas

da regiSo urbana em fungSo da

paisagem e dos factores historicos e culturais mais relevantes, e atendendo d complexidade

dos processos e das formas, dos seus m0ltiplos e contradit6rios agentes de transformagSo e
da diversidade de sistemas de regulagSo, muitas vezes sobrepostos.

A interpretagSo do "mapa" das transformag6es e das dinimicas a elas subjacentes traduziuse num exercicio de elevada complexidade que nos conduziu aos seguintes resultados:

i) mudangas operadas na estrutura econ6mica e social, durante as 0ltimas tr6s d6cadas,
com vista d reorganizagSo dos processos s6cio-econ6micos ditaram quer a dispersSo pelo
territorio da populagSo e das actividades, quer a transformagdo interna dos aglomerados
urbanos.

Com efeito, a mudanqa nas din6micas tradicionais do desenvolvimento urbano promoveu,
por um lado, um processo de desertificagdo social e de degradagSo patrimonial dos centros
hist6ricos das cidades de Olh6o, Faro e Loul6, onde nalgumas operag6es de "renovagSo" o

terci6rio e os equipamentos desempenham, no geral, um papel relevante na dinamizagSo
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s6cio-econ6mica e turistica, e por outro lado, promoveu a utilizagSo extensiva e alargada do

territ6rio com uma acentuada mobilidade produto da dispersSo espacial da residOncia, do
emprego e dos servigos.

Este processo tem sido apoiado nas infra-estruturas de mobilidade que t€m promovido a
expansfio e fragmentag6o das formas urbanas que tomam configurag6es diversas.

A

tipificagSo

e

conceptualizagdo destas configurag6es urbanas,

diversos padr6es que

ea

identificagSo dos

as caracterizam, torna-se fundamental, tendo como objectivo

o

estabelecimento das bases para a sua organizagdo espacial e funcional, no 6mbito de um
projecto urbano e paisagistico renovado.

A estrutura fragment6ria que a paisagem reproduz possui uma l6gica subjacente que pode
ser interpretada identificando v6rios padr6es dominantes que no seu conjunto corresponde a
um mosaico muito diversificado de situagOes.

O primeiro padrSo urbanistico corresponde ds 5reas centrais das referidas cidades onde se
verifica uma urbanizagdo mais compacta, continua e estabilizada.

O segundo,

imediatamente contiguo

ao

anterior, corresponde

a

uma mancha de

urbanizagSo descontinua, menos compacta e pouco estruturada que pode corresponder ao

inicio do desenvolvimento do modelo de cidade difusa. Trata-se de 6reas em acelerado
processo de transformagdo com problemas de infra-estruturag6o e de falta de legibilidade
urbana, e de car6cter e identidade paisagistica.

Na cidade de Faro este padrSo corresponde
Amoreira, mas tamb6m
corresponderb

a

Montenegro

e

dr

zona da Penha, Vale Carneiros, Vale da

Gambelas, enquanto que na cidade de Olh6o

a uma extensa 6rea que compreende um vasto conjunto de Bairros:

Pescadores, do Neves, Novo, 28 de Setembro, Econ6mico, e

I

dos

de Outubro. Por sua vez, na

cidade de Loul6 manifesta-se nas expans6es urbanas mais recentes que envolvem a cidade
historica e tradicional.

O terceiro corresponde a n[cleos compactos perif6ricos aos n0cleos centrais daquelas
cidades que evoluiram a partir da expansSo e densificagSo dos pequenos aglomerados
urbanos sedes de freguesia, casos de Quelfes e Pech6o relativamente a Olh5o, e Est6i,
ConceigSo e Sta. Bdrrbara em relagSo a Faro, ou de n0cleos "suburbanos" que remontam
tanto a uma g6nese mais espont6nea, ligada com as actividades marinhas, casos de
Culatra, Hangares

e Farol, como foram catalisados pelos tragados vi5rios, exemplos

de

Goncinha relativamente a Loul6 e Quinta do Major na periferia de Olh6o.

O quarto padrSo territorial, considerada uma das morfologias mais recorrentes da
urbaniza96o difusa d escala regional, envolve os efeitos de linearidade urbana que
acompanham quer os eixos radiais mais importantes (estradas municipais que interligam os
v6rios aglomerados e n0cleos urbanos)

-,

quer as principais vias de circulagSo (vias r5pidas

e estradas nacionais). Tanto em modalidades predominantemente residenciais como
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em

modalidades comerciais ou mistas. Neste caso 6 not6ria a importAncia da EN 125, desde
sempre a mais importante no contexto regional, mas tamb6m a EN 2.

O quinto padrSo territorial est6 directamente relacionado com as grandes infra-estruturas
vi6rias regionais e supra-regionais, ds intersec@es e n6s que estabelecem (Via do lnfante,
lC 4, estradas nacionais, circular urbana do Aeroporto) relativamente aos quais se produzem

processos de localizagSo de novos espagos produtivos (Centro Empresarial do Algarve e

e Comercial de Loul6, Nova
Zona lndustrial e Comercial de OlhSo) e de equipamentos colectivos, e de actividades
Mercado Abastecedor da Regido de Faro, Parque lndustrial

singulares basicamente ligadas ao terci6rio nas suas diferentes modalidades
escrit6rios, lazer

-

-

com6rcio,

de que sdo exemplo o Parque das Cidades e Est6dio de Futebol do

Algarve, o F6rum Algarve e o Ria Shopping.

A m5xima acessibilidade e a

m6xima exposigSo ds vias como canais de circulagio de

centenas e mesmo de milhares de veiculos por dia, s5o os factores mais determinantes na
localizagSo destas actividades inovadoras e destes "modelos morfologicos" de extraordin6ria

importdncia pela sua incid6ncia na transformagSo da paisagem e do uso do territ6rio, a que
muitas vezes se chama (novas centralidades>.
O sexto padr6o territorial diz respeito d mancha de urbanizagdo de car6cter turistico, com ou

e

campo de golfe, de baixa densidade, onde predomina uma tipologia de
moradias unifamiliares isoladas ou geminadas, com um ou dois pisos, e jardim privado com

sem hotel

piscina. A proximidade d praia, a riqueza ambiental e o cen6rio natural determinam a sua

implantagSo, considerada igualmente

de grande import6ncia pela sua incid6ncia na

transformagSo paisag istica.

Finalmente,

o riltimo padrSo ou morfologia de povoamento corresponde d

mancha de

urbanizagSo de baixa densidade onde as pr6-existEncias rurais s6o ainda muito fortes. A

partir de uma matriz rural e atrav6s de processos de natureza end6gena, de sucessiva
ocupagSo isolada e pontual de terrenos r0sticos tradicionalmente para habitag6es e edificios

rurais directamente ligados d exploragdo da terra pela actividade agricola e numa relagdo

e estradas locais, mas tamb6m de origem externa ligada ao
turismo t6m surgido, recentemente, mais ocupag6es pontuais mas por tipologias
directa com os caminhos

residenciais ou comerciais de car6cter urbano desvinculadas da utilizagSo e aproveitamento

agricola dos terrenos.

a um tipo de assentamento de logica principalmente individual que n6o
comporta ac96es pr6vias de infra-estruturagdo, mas que a progressiva densificagSo do
territ6rio tem vindo a evoluir para padr6es de urbanizagdo linear com import6ncia na
Corresponde

configurag6o do modelo urbano difuso.

Esta morfologia territorial, sin6nimo de uma mancha muito retalhada onde se percebem
algumas logicas axiais apoiadas na rede de vias municipais e caminhos rurais, tem vindo a
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ganhar especial expresseo no "tri6ngulo" compreendido entre Pereiro

e Brejo, a

Sul,

a Nascente, e Conceigdo de Faro, a Poente, assim como na envolvente de Sta
B6rbara de Nexe ou na zona de Vale Formoso, Vale de Eguas e Pogo da Amoreira,
Pech6o,

compreendida entre Almancil e Lou16.

Os padr6es territoriais contemplados sdo produto, na sua expressSo fisica, de diversas
ac96es ou operag6es (de loteamento, de urbanizaglo, de edificagSo) que ocorrendo em
simultineo ou desfasadas no tempo se v6o sobrepondo entre si at6 constituirem a actual
configuragSo, caracterizada pela heterogeneidade e descontinuidade espacial dominantes.

Estes territ6rios estdo constituidos pela agregagSo de morfologias diversas

e

integram

algumas formas tradicionais de crescimento residencial ou comercial com outras formas
emergentes.

As escalas e processos com os quais se produz o crescimento urbano recente sdo muito
diferentes das que marcaram as anteriores etapas do processo de urbanizagdo. As escalas

de natureza mais territorial e os processos de dispersdo, de polarizagdo, de centrifugagSo,
mas tamb6m de sobre-aglomeragSo, ditam tendOncias de transformagSo urbana recente.

O processo de urbanizaSo e edificagEo da paisagem em estudo resultou de uma dinimica
espontdnea de ocupagSo do solo, mais regulada pelo mercado e pelos agentes imobili6rios

do que pela exist6ncia de planos, pois as press6es de uso do solo e dos intensos e pouco
qualificados processos de ocupagSo do territ6rio continuaram a persistir apesar da
aprovagSo em meados da d6cada de 1990 dos planos directores municipais de Olh6o, Faro

e Loul6, dos respectivos planos gerais de urbanizag6o e do plano regional de ordenamento
do territorio do Algarve, recentemente revisto.

A

an6lise da dindmica urbanizadora

e

construtiva entre 1980

e

2004 revela algumas

tend6ncias fortes do pad16o, desordenado e sem qualidade, da urbanizagdo:

a) a tend6ncia mais evidente 6 a da urbanizagSo linear ao longo das principais vias de
acesso as cidades de Olh6o, Faro e Loul6, e a Almancil - rede de estradas nacionais (EN
125, EN 2 e lC 4) e municipais (EM 2-6, EM 520, EM 518-1, EM 1305, EM 521, EM 1299)dindmica que se desenvolve a partir de uma logica pr6-existente, conjugada com a
tendOncia ex-nuovo

da

urbanizagSo turistica

de baixa

densidade aproveitando

a

"proximidade" ao aeroporto, d praia e a riqueza ambiental e paisagistica da Ria Formosa;

b) a segunda tendGncia corresponde d densificagSo de aglomerados quer originariamente
rurais, por substituigSo, colmatagdo de vazios e expans6o de m6dia e pequena dimensSo
das edificag6es ao longo de estradas locais e caminhos rurais (Quelfes, Pech6o, ConceigSo,
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Sta 86rbara, Est6i), quer originariamente piscat6rios, por crescimento

e

expansSo

significativa, de g6nese ilegal, destinados a segunda habitagSo (Armona, Culatra, Hangares,

Farol, llha de Faro);
c) a tend6ncia mais recente corresponde quer d proliferagSo de edificios isolados em espago

rural mas sem relagSo directa com as actividades tradicionais ligadas d exploragSo da terra
(e que nem sequer a maior movimenta@o do relevo, os declives mais acentuados impedem

-

veja-se a ocupaSo das vertentes orientadas ao quadrante Sul dos cerros da Goldra, de

Nexe e de Guilhim), quer d proliferagdo de loteamentos de dimensEo e densidade vari6vel,

incluindo conjuntos cada vez maiores, contiguos ou afastados dos tecidos urbanos pr6existentes.

A anSlise da din6mica urbanizadora e construtiva ocorrida nas 0ltimas tr6s d6cadas revela
um outro dado bastante sintom5tico e esclarecedor que consiste na triplicagSo da superficie

construida, da 6rea urbanizada, com especial incid6ncia nas cidades de OlhSo e de Faro
(incluindo Montenegro e Gambelas) e na envolvente do fundo-de-saco da Ria Formosa com
a construgdo dos "aldeamentos" turisticos.

Do aumento exponencial da superficie construida e do seu padrSo territorial resultou a
realidade paisagistica actual que se caracteriza por uma desorganizagSo generalizada, pela
aus6ncia de uma imagem urbana forte e identific5vel, pela dificuldade em identificar uma
estrutura edificada e uma estrutura ecologica e cultural coesas, e uma imagem global onde

os valores urbanos e rurais tendem a confundir-se, ndo originando quer um sentido de
urbanidade, quer um sentido de ruralidade claros, tratando-se, como j6 se referiu,
fundamentalmente de um problema de identidade da paisagem.
ii) As din6micas e os padr6es que estSo na origem das profundas modificag6es da forma e

da (des)organizagSo do sistema urbano OlhSo
estruturas, sistemas

e

tecnologias

de

- Faro - Loul6, s5o suportados pelas infra-

mobilidade que parecem constituir

o

principal

elemento de ruptura com a logica e a escala de crescimento pr6pria da ordem urbana
anterior.

Com efeito,

o

processo de transformagSo da paisagem baseado nos novos modos de

organizagSo do trabalho e do consumo, nas telecomunicag6es e nas novas infra-estruturas

e

sistemas

de

mobilidade (vias r6pidas, circulares urbanas, utilizagSo

do

transporte

individual) est6 a contribuir para a criagSo de uma nova realidade, em constante mutagSo,

onde o referido sistema urbano, cada vez mais difuso, se transforma e os sistemas rurais
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(pomar tradicional de sequeiro, de regadio, hortas, vinhas) e naturais (sistema dunar, sapal,
mata do Pontal, matos) se estSo a urbanizar.

Grande parte destes territ6rios de urbanizagSo dispersa assenta quer nas recentes vias de
circulagSo rodovi6ria (circular urbana da EN 2 ao Aeroporto, lC 4, acessos d Via do lnfante,

n6s de interliga$o) e nas anteriores vias arteriais principais (EN 125, EN 2), quer numa
rede fr6gil e labirintica de estradas e caminhos locais.

Desta conjugagSo de tipologias de infra-estruturas de mobilidade na qual se apoia

a

urbanizagdo difusa, resultam estradas-ruas com s(bitas rupturas de escala entre vias

dimensionadas

e

caminhos estreitos sem capacidade para as novas cargas urlcanas,

dificilmente articulando usos incompativeis (transporte p0blico, cami6es, carrogas, tractores,
carros, pe6es, motociclos).
Estas estradas-ruas, estradas-mercado alinhando d face da via uma grande diversidade de
fung6es

-

resid6ncia, com6rcio a retalho, servigos, etc.

-

adquirem, de facto, um sentido

duplo e conflituoso que se prende por um lado com um uso cada vez mais intenso como
canal de tr6fego r6pido entre cidades, atrav6s do elevado incremento dos fluxos de pessoas

e mercadorias, e por outro lado com um uso di6rio que mistura deslocag6es para a escola e
o trabalho nos distintos meios de transporte ou a p6, em condig6es de conforto e seguranga
prec6rias.

Por outro lado, as estradas nacionais (125 e 2) e as diversas estradas municipais
urbanizaram-se com um minimo de investimento em termos de infra-estruturas
apresentando perfis transversais sem qualidade, maioritariamente sem as marcas urbanas e

paisagisticas minimas como

o

passeio,

a

arbo,rizagSo,

a

iluminagSo,

a

drenagem

e

o

saneamento, e nem as novas vias r6pidas (lC 4, circular urbana entre a EN 2 e o Aeroporto,

ou entre as 4 estradas e Loul6) se constituem como alternativa d desejada fluidez do trinsito
rodovi6rio, acabando por apresentar muitas vezes o congestionamento da estrada-rua.

Com tragados desligados de qualquer politica urbanistica ou de ordenamento do territ6rio,

os novos sistemas rodovi6rios arteriais, conjugados com a localizagSo, derivada de pr6ticas
sectoriais n5o articuladas urbanistica

e

territorialmente, de alguns novos equipamentos

p0blicos (Centro Empresarial do Algarve e Mercado Abastecedor da RegiSo de Faro, Centro

de FormagSo Profissional do Algarve, Campus Universit6rio de Gambelas da Universidade
do Algarve, Parque das Cidades e Est6dio de Futebol do Algarve), de centros comerciais
(Forum Algarve e grandes superflcies comerciais), de loteamentos e zonas de actividades
(Parques Empresariais de OlhSo e de Loule) t6m contribuido de forma bastante evidente
para o processo de fragmentagSo e degradagSo da paisagem e para a sua desorganizagSo
espacial e funcional.
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Desajustados da estrutura orginica da paisagem, os tragados das infra-estruturas de
mobilidade constituem verdadeiras barreiras no funcionamento do mosaico paisagistico
contribuindo para

o seu fraccionamento estrutural e paru a

desqualificagSo da imagem

urbana e paisagistica.

iii) O sistema urbano OlhSo - Faro - Loul6 caracteriza-se por territ6rios de urbanizageo,
complexos e descontinuos que constituem no seu conjunto uma cidade difusa fortemente
consumidora e "predadora" de recursos naturais e culturais

agricolas, 69ua, ecossistemas

- paisagem, patrim6nio, solos

-r e onde os espagos ndo-edificados, os terrenos

agricultados ou florestados, os "vazios", permanecem como espagos residuais, expectantes,

abandonados, sem serem entendidos como parte integrante de um novo modelo de
urbanizagSo.

As tend6ncias para a continuagSo dos processos de expansdo e dispersSo das 6reas
edificadas e respectivas redes de infra-estruturas seguindo padr6es de baixa qualidade, s6o

eo

seu

pelo abandono de extensas 6reas agricolas

que

acompanhadas pela alteragSo significativa dos sistemas de utilizagSo da terra

desordenamento progressivo,

e

permanecem expectantes em relagSo drs possibilidades de passar do uso rural para urbano.

A paisagem apresenta, em virtude deste conjunto de processos e dindmicas, um aspecto
claramente desorganizado conferido pelos actuais usos do solo. Estes s6o, por um lado,

dominados pela actividade imobili6ria (e turistica) n5o coerente com as caracterlsticas
biofisicas e os atributos est6ticos presentes, e pela intensificagSo agricola com recurso ao
regadio,

dr

agro-quimica e d plasticultura, com um aumento significativo de 6reas de estufas

na Campina de Faro, adquirindo a paisagem uma imagem de maior artificializagdo,
acentuada pela expansSo dos pomares de citrinos que se prolongam pelo Barrocal
substituindo o pomar tradicional de sequeiro (figueira, amendoeira, alfarrobeira, oliveira) com
o qual convivia.

A alteragSo das culturas agricolas e das tecnologias culturais realizadas na Campina

de

Faro e no sop6 dos anticlinais calc6rios introduziu cambiantes na paisagem rural agora mais
pobre e simplificada.

Este empobrecimento paisagistico 6 ainda agravado, quer por processos de degradagSo
(desrespeito pelo patrimonio edificado

e

natural com

a

destruigSo

de edificios

de

arquitectura popular, de estruturas hidr6ulicas e de muros de pedra solta, de sebes vivas de
compartimentagdo, contaminagSo de aquiferos, erosSo dos solos), quer pelo abandono ou

desanexagdo para construgdo de Sreas exploradas agricolamente, nomeadamente um
importante conjunto de Quintas com valor patrimonial na envolvente das cidades de Olh6o
(Quinta de Marim

-

sede do Parque Natural da Ria Formosa

-,

Pal6cio JoSo L0cio, Quinta

do Brejo, Quinta do Major, Quinta do Calhau, Quinta de Bela-Mandil), de Faro (Quinta de
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Santo Ant6nio do Alto, Quinta J0dice Fialho, Quinta dos Carreiros do Meio, Quinta da
Penha, Quinta Bivar C[mano, Quinta de Marchil, Horta do Ourives), e de Loul6 (Quinta do
Rosal, Quinta da Fonte, Quinta de Betunes, Quinta do Barracoso e Quinta da Marroquina).

A geral coer6ncia de usos (urbanos, agricolas, florestais, culturais) presente nesta paisagem

at6 h5 cerca de tr6s d6cadas atrds, tem vindo a perder-se progressivamente apesar da
presenga

de um padrSo de usos

diversificados em que ainda subsistem pomares

tradicionais de sequeiro e manchas de pinhal manso, vinhas, hortas e sebes, embora cada
vez mais residuais, desmembrados e desarticulados.

A intensa fragmentag6o espacial da paisagem rural, por vias de comunicagSo em crescente

expansSo,

pela dispersSo da

urbanizagSo exponencialmente consumidora

e

desqualificadora de espagos cada vez mais vastos, e pelo progressivo abandono das 6reas
cultivadas e a sua conversSo em 6reas expectantes em relagdo ao crescimento urbano,
impedem a continuidade da diversidade biol6gica e cultural, e contribuem para a perda de
identidade e car6cter da paisagem.

Neste sentido, e se a paisagem da Ria Formosa est6 vinculada a actividades e tradig6es
especificas que lhe conferem uma identidade forte, j6 a paisagem da planicie costeira e do
barrocal, cada vez mais associadas d actividade turistica e d modemizagdo da agricultura,
podem ainda ser facilmente identific6veis mas n5o possuem uma forte identidade (ou esta
tem vindo a perder-se resultado dos processos de transformagSo recente) devido d falta de
tempo para a respectiva sedimentagSo e afirmagdo.

a paisagem do litoral algarvio tenha estado exposta a uma grande dindmica de
transformagSo ao longo do tempo, nas 0ltimas d6cadas verificou-se uma aceleragSo e
intensificagSo dr6stica (maior rapidez, intensidade e gravidade das alterag6es) dos
Embora

processos de transformagSo da paisagem responsSveis pelos problemas, desequilibrios e
disfungdes que a afectam actualmente.

Trata-se

de um vasto e

diversificado leque

de interveng6es

recentes conduzidas

sectorialmente, sem uma visSo de conjunto das politicas (econ6mica, urbanistica, turistica,

agricola, social, ambiental)

e dos espagos (urbano, rural, natural), assim como da sua

administragSo (inter-municipal, regional), sem considetar a complexidade das morfologias
territoriais e dos seus agentes de transformagSo, bem como da sobreposigSo de sistemas

de regulagio, a que h6 que juntar a falta de sensibilidade paru a complexidade e para o
valor da paisagem que 6 alterada sem consciOncia de que se est5 a intervir
simultaneamente

em dimens6es ecol6gicas, econ6micas, culturais

e

est6ticas, com

consequ6ncias sobre a qualidade ambiental e de vida das populag6es residente e visitante.
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A paisagem apresenta-se, deste modo, em "crise", dupla e globalmente em crise, tanto no
espago urbano e neste quer no centro, quer nas periferias, como no espago rural, em
simultineo no litoral e no barrocal, deixando transparecer o seu "estado de agonia".
E na perspectiva de contrariar o sentido e o ritmo das mudangas mais recentes na paisagem

de modo a evitar a sua "morte anunciada" que se considera um diagn6stico relativo aos
problemas e potencialidades da paisagem, a leitura ecologica e cultural dos seus espagos, e
propostas orientadoras para o seu (re)ordenamento e gest6o.

6.2.2. An6lise da morfologia da paisagem. lnterpreta$o ecol6gica e cultural da paisagem.

Numa 6poca em que

a paisagem 6 condicionada e afectada por um diversificado e

complexo conjunto de actuag6es, por um lado cada vez mais sectoriais e especializadas
envolvendo quer a administrag6o priblica aos v5rios niveis, quer os agentes privados, e por
outro lado, causando problemas cada vez mais graves cuja resolugSo exige enormes custos

sociais

e

ambientais (especulagSo imobili6ria, ocupagSo indevida de frentes litorais,

construg6es em solos com elevado valor ecol6gico, destruigSo e degradagdo do patrim6nio),

torna-se essencial uma leitura integrada e actualizada da paisagem, orientadora de uma
actuagSo equilibrada sobre os importantes valores e os v6rios interesses em presenga.
Uma interpretagSo da paisagem que permita a todos os agentes intervenientes, com ou sem
responsabilidades directas na sua transformagSo e gestSo (politicos, t6cnicos, cidadSos em

geral), encontrar o sentido que ela possui nas suas dimensOes ecol6gica, s6cio-economica,
sensorial e cultural, de modo a possibilitar actuag6es concertadas e consequentes no tempo

que recuperem o significado da paisagem e da cidade como patrimonio, integrando-o nos
futuros processos de (re)desenho urbano e construgSo da paisagem.
Neste sentido, e considerando que:

a) a paisagem (da qual a cidade 6 um aspecto particular) 6 entendida como uma realidade
biofisica

e

cultural resultado da interacgdo, m0tua

e

permanente, entre as actividades

humanas e os recursos e processos naturais cuja influ6ncia 6 determinante na (re)definigSo
da forma da paisagem;

b) o entendimento da paisagem como um sistema din6mico e complexo, constituido por
estruturas - edificada, ecol6gica, cultural (incluindo a patrimonial) e de mobilidade justapostas e entrelagadas, se apoia na leitura da paisagem a partir da sua estrutura formal,

e que a an6lise morfologica da paisagem e do processo da sua construgSo a partir do
reconhecimento daquelas estruturas, permite apreender logicas
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de

desenvolvimento

espaciais 0teis ao processo de planeamento, orientando a formulagdo de novos objectivos
para a preservagSo e transformagdo da paisagem;

c) a

metodologia

de

interpretagSo

e intervengdo adoptada tem como pressuposto

fundamental a actuagSo espacial atrav6s de uma forma da paisagem que sintetize as suas
componentes ecol6gica

adoptado, ecologia

e

e

ao conceito de paisagem
que constituem os primeiros

cultural (sendo que atendendo

cultura s6o as duas dimens6es

pressupostos da forma da paisagem), e que a actuagSo s6cio-econ6mica deve considerar e
respeitar,
6 fundamental a compreensSo global da paisagem e dos factores determinantes (biofisicos,

culturais, econ6micos

an5lise

e

e

politicos) na sua (trans)formagSo, direccionando desde logo a

caracterizagEo para

as distintas

morfologias (urbanisticas, arquitect6nicas,

"ruralistas", paisagisticas) que t6m que ver quer com as formas que

a natureza foi

elaborando ao longo de milh6es de anos, quer com as formas que resultaram da sua
apropriagSo pelo Homem,
Cidade

e que s5o contempladas no <Sistema lntegrado Paisagem

-

- Patrim6nio>.

e cultural da paisagem incluindo quer o diagn6stico do
mosaico paisagistico considerando a sua estrutura, funcionamento e tend6ncias de
Com

a

interpretagSo ecologica

mudanga, quer o estudo da forma da paisagem atendendo ds suas estruturas ecol6gica,

cultural, edificada

e de mobilidade,

procura-se compilar

a

informagdo necessSria e

elaboragSo de propostas para uma estrat6gia de interveng6es integradas consent6neas com
a complexa e dinAmica realidade em estudo.

.

Geologia

-

Geomorfologia

- Hidrogeologia - Patrim6nio geomorfol6gico

A geologia, nos seus mriltiplos aspectos (lito-estratigr6ficos, geomorfologia, hidrogeologia,
condicionamentos geot6cnicos e susceptibilidade a efeitos sismicos, recursos n6o
renov6veis e patrim6nio geomorfologico) constitui um factor-chave para a compreensSo
global da paisagem, pois para al6m de corresponder ao que esta tem de mais permanente,
determina outras importantes vari5veis como sdo o relevo e o solo.

O conhecimento detalhado da geologia de uma regiSo constitui, com efeito, a base para a
caracterizaEdo biofisica

da 6rea em estudo. e, para al6m disso, a base para o

reconhecimento do patrimonio geomorfol6gico entendido como

o conjunto das formas de

relevo que pelas suas caracteristicas particulares e excepcionais, pela sua originalidade,

raridade

e

vulnerabilidade evidenciam n5o

s6 interesse cientifico (que apela a
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sua

preservageo) mas igualmente interesse did6ctico
paisagisticos potenciais a valorizara2l

e

turistico, constituindo elementos

.

Neste sentido, e acerca da morfologia da paisagem, o estudo da geomorfologia liga-se
estreitamente com a an5lise do relevo tratando-se de duas abordagens complementares,
aquela mais interpretativa e esta mais descritiva.
Uma vez que os processos geomorfol6gicos foram determinados no passado longinquo, na
maioria das vezes por condig6es clim6ticas muito distintas das actuais, considera-se que no
dmbito do ordenamento e planeamento paisagistico e do desenho da cidade, n6o se justifica

desenvolver uma andlise exaustiva acerca da origem

e evolugdo do relevo ao longo do

tempo geol6gico, mas que se revela importante explicitar unidades que reflictam aspectos
morfol6gicos singulares e correspondam a processos fisicos actuantes no presentea22.

Se geologicamente o Algarve compreende tr6s zonas claramente distintas entre si: a Serra,

o Barrocal e o Litoral, que se reflectem em diferengas morfologicas da paisagem, tipos de
solos, sua ocupagSo e utilizagSo, a 6rea em estudo integra-se nas zonas do barrocal e do
litoral, e pode ser analisada do ponto de vista geologico e quanto d sua constituigEo morfo-

estrutural como integrando trds unidades principais: a zona h0mida lagunar (incluindo a
peninsula do AncSo

e as

ilhas-barreira),

a Campina de

Faro-Olh6o

e o Baixo

Algarve

Calc6rio ou Barrocal.

De acordo com a Carta Geol6gica de Portugala23 o sistema lagunar da Ria Formosa 6 uma

formagdo recente

do periodo Haloc6nico que engloba duas

formag6es litologicas

dominantes: aluvi6es fluvio-marinhos e sapais, e areias de dunas e de praias, enquanto que

a Campina corresponde ds baixas preenchidas por terrenos de origem sedimentar detritica
(que podem atingir espessura de 20 metros) do Holoc6nico e por areias (de Faro-Quarteira)
do Plistoc6nico com a ocorr6ncia de pequenas manchas pertencentes d formagSo mioc6nica

de siltes glauconiticos. A unidade mais a norte, incluida no barrocal, predominantemente
carbonatada e de idade mesoz6ica (se exceptuarmos a 6rea de implantagdo da cidade de

Lou16 correspondente

a

areias

do Quatern5rio)

estratigr6ficas divididas pelo paralelo de Estoi

situa-se

a zona em que a

engloba duas formagOes litologico-

- Santa B5rbara de Nexe, a norte da qual

s6rie de calc6rios do periodo Jur6ssico se encontra mais

fortemente dobrada e onde se situam as maiores altitudes

-

S. Miguel (410 m), MalhSo (347

m), Guilhim (313 m), Nexe (360 m), Goldra (293 m) e Santa Luzia (328 m)
a2r

a'2

MAGALHAES, M.R., (coord. geral), ob. cit., 2007, pp.48

- alinhadas em

e't62.

ABREU, A.C., Caracterizaglo do sistema Biofisico com vista ao Ordenamento do Territ6rio, DissertagSo apresentada d
U-niversidade de Evora para a obtengSo do grau de Doutor, Evora, 1987, pp.241-244.
o" MANUPELLA, G., Carta Geol6gica de Portugal, Esc. 1:50 000, Folha 53-A Faro e Noticia Explicativa, Servigos geol6gicos
de Portugal, Lisboa, 1987.
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argilas

e

-

O; para sul do dito paralelo predominam os calc6rios, dolomitos, margas,
conglomerados, e uma estrutura monoclinal que se prolonga at6 dr planicie

direcgSo E

aluvionar e arenosa, correspondendo a uma superficie topogr6fica que se vai esbatendo e
horizontalizando lenta e progressivamente.
Do ponto de vista hidrogeol6gico e de acordo com a cartografia e estudos existentes sobre a

6rea em estudoa2a, esta compreende um conjunto de sistemas aquiferos localizado a sul do

paralelo Estoi

-

Santa B6rbara, constituido: (i) pelo sistema da Campina de Faro, que

corresponde a aquiferos em sedimentos n5o consolidados predominantemente com ligagSo

hidr6ulica com

a 6gua

superficial

e que apresenta risco de contaminagSo alto,

sendo

considerado uma 5rea critica paraa extracgSo de Sgua subterrdnea; (ii) pelo sistema ChSo

de Cevada - Quinta JoSo de Our6m (de dimensSo bastante mais reduzida que o anterior)
que integra aquiferos em rochas carbonatadas de carsificagSo m6dia e com risco de
contaminagSo igualmente alto; (iii) pelo sistema S5o JoSo da Venda - Quelfes que diz
respeito a aquiferos em rochas carbonatas de carsificagSo m6dia a alta, exceptuando as

zonas adjacentes ds principais linhas de 5gua cujos aquiferos apresentam caracteristicas
id6nticas ds dos aquiferos que integram o sistema da Campina, e que tal como estes

e, por 0ltimo, o sistema Almancil Medronhal que compreende aquiferos em calc6rios e dolomitos de alta a elevada

apresentam vulnerabilidade hidrogeol6gica alta; (iv)

carsificagSo, apresentando riscos de contaminagSo alto.

O sistema aquifero da Campina de Faro ocupa uma Srea de cerca de 86.5 Km2 e 6 limitado

a Este pela Ribeira de Marim e a Oeste pela Ribeira de Carcavai, a Sul pela Ria e a Norte
por formag6es menos perme6veis do Cret6cico.

Referem os referidos estudos que na Campina os dep6sitos mais recentes (do Quatern6rio)

suportam um aquifero livre superficial enquanto que as formag6es subjacentes (do
Mioc6nico) abrigam um aquifero confinado, multi-camada, sendo de notar
independ6ncia entre os dois aquiferos. O superficial recebe recarga directa

a

prov6vel

a partir das

precipitag6es, ao passo que o do Mioc6nico 6 recarregado de forma indirecta atrav6s do

leito das linhas de 6gua, nomeadamente da Ribeira de Bela

-

Mandil, do Rio Seco e da

Ribeira de S. Lourengo, embora se considere que a origem mais importante deste aquifero

seja a partir de transfer6ncias dos calc6rios JurSssicos situados mais a Norte. A conexSo
hidrdulica entre estes calc6rios e aquele aquifero ser6 feita em zonas onde a presenga de

4'4COSTA,

F.E., (coord.), Carta Hidrogeol6gica da Orla Algarvia, Folha 82, Esc. 1:100 000, Direcgdo de Geologia e Minas,
Lisboa, 1983; SNIRH, Sistema Nacional de lnformag6es sobre Recursos Hidricos. Estudo dos Sistemas Aquiferos de Portugal
acedida em Agosto de 2006; STIGER,T.Y., e DILL,A.C., Estudo Geol6gico e
- Campina de Faro (M12)/ http://snirh.inaq.pt/
Hidrogeoquimico das Regi6es Abrangidas pelo Projecto - AcASo 3 do Programa lnterreg ll (Policopiado), Universidade do
Algarve, Faro,2O01.
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falhas ou outros condicionalismos estruturais levam d aus6ncia de formag6es cret6cicas
menos perme6veis.

Por outro lado, as formag6es mioc6nicas depositaram-se em bacia tipo graben, controlada
por falhas geol6gicas com orientaSo proxima N - S, que parecem ser falhas condutoras de

5gua e, portanto, para al6m de se associarem aos alinhamentos dos cursos das v6rias
linhas de drenagem naturalque surgem na Campina, podem constituir locais de escoamento

preferencial para as 6guas subterrdneas, enquanto que as falhas de direcgSo NO

-

SE

parecem servir de barreira, comportamentos baseados no padrSo de fluxo do aquifero
superior e pela qualidade das 6guas subterrdneasa2s.

As direc96es de fluxo dos aquiferos mais superficiais, regra geral com pouca espessura e
cujo nivel fre6tico est6 proximo da superficie (1 a 5 metros), e que correspondem dqueles

que est6o em explorageo, seguem preferencialmente o desenvolvimento da rede de
drenagem superficial, embora na zona compreendida entre Faro, ConceigSo, PechSo e
OlhSo ocorra uma depressSo piezom6trica bastante significativa, em virtude do volume de
extracgSo de 6gua e da concentragSo de captagOes que conduzem d sobre-exploragSo dos

recursos subterrdneos. O facto de se tratar de uma zona costeira confere-lhe elevado grau

de vulnerabilidade relativamente aos fen6menos de intrusSo marinha e consequentemente
de salinizag6o dos aquiferos e dos solos.
No que diz respeito ao patrim6nio geomorfol6gico, a Area em estudo, compreende espagos

de elevado valor e grande interesse biogeofisico e ecol6gicogeomorfol6gico, cujo valor
patrimonial deve16 ser, efectivamente, reconhecido devido ao seu importante valor
paisagistico, pelo que deve ser preservado e valorizado no dmbito de uma mais valia natural
e cultural, para o desenvolvimento sustent6vel do sistema urbano Olh6o

- Faro - Loul6.

Neste contexto, assinala-se um conjunto de espagos com valor patrimonial geomorfologico
relevante que deve enquadrar, obrigatoriamente, as estrat6gias de interveng6es integradas
de requalificagSo urbana e valorizagSo paisagistica.

a'5

srcrER,

T.y., e DrL, A.c., ob. cit., 2001, p.
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Quadro 6.2. Patrim6nio geomorfol6gico

A

elevada riqueza e
ormagSo lagunar Parque Natural da
a componente natural da paisagem 6
diversidade geomorfol6gica
Ria Formosa
sapais e dunas
ria suporta diversas
um sistema lagunar separado muito forte.
do mar por um cordSo dunar actividades econ6micas ligadas a
litoral intenompido por barras exploragSo dos recursos presentes. No

-

A

e artificiais e entanto, a sua sobre.exploragSo,
biol6gica comunidades conjugada com desequilibrios
interveng6es
animais (aves, peixes, resultantes de
bivalves) e comunidades inadequadas (expans6es urbanas e
naturais

vegetais dos sapais e das urbano-turisticas, construgSo de
dunas - conferem-lhe uma edificios isolados, de portos de pesca e

individualidade paisagistica campos de golfe, descarga de efluentes
n5o tratados, extracgdo de inertes,

com uma componente
natural e uma identidade

desportos n6uticos)

tdm

provocado

fortes ligadas d presenga de graves disfungOes ambientais e a
Sgua nas suas diferentes degradagSo dos ecossistemas. Dada a

ocorrdncias

(mar,

e sensibilidade ecol6gica do
mediadas de gestSo do
patrim6nio devem ser orientadas de
modo a preservar os bi6topos (sistema

ria, fragilidade

meio,

ribeiros).

as

lagunar, sapais, vasas, esteiros) e a vida
sistemas
selvagem, recuperar
promover o
degradados

e

os

desassoreamento, continuando a
desenvolver ac96es de sensibilizagSo
compartimentaqSo
CompartimentagSo Campina de Faroda Campina e do Olh6o, planicie agricola, por sebes vivas no
e litoral e por muros de pedra
Barrocal
plataforma
solta no barrocal, est5
calcSria. As sebes directamente ligada A difusSo
vegetagSo e integridade da estrutura
ecol6gica e da estrutura
surgem
fundamentalment cultural e patrimonial da
e na estreita faixa paisagem. As sebes, simples
mistas, s5o
da planicie litoral, ou
entre a Rib." de tradicionalmente formadas
lC4, por esp6cies mediterrAneas
Marim
romdzeira,
enquanto que os (oliveira,
muros de pedra marmeleiro, figueira-da-india
surgem e piteiras) ou por valados de
pedra calc5ria resultante da
maioritariamente
das despedrega dos solos e
vertentes dos colocadas soltas em fiadas
sobrepostas ao longo dos
cerros calcSrios.
caminhos, na delimitag6o de
propriedades, na separagSo
de parcelas agricolas ou
como corta-vento, constituem
atributos e formas de
compartimentagSo da

costeira
de

eo

solta
no sop6

paisagem hist6rica

que,

ecologicamente organizadas,
permitem a permandncia da
vida natural e cultural e sdo

uma

componente
sua

fundamental da
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das oooulac6es residente e visitante.
tend6ncia para a artificializagSo da
paisagem da Campina com o aumento
da 5rea de estufas e a tend6ncia paru a
substituigSo ou para o abandono dos

A

pomares

de sequeiro

constituem,

juntamente com a edificagSo, as maiores
ameagas para a degradag5o ou mesmo
para o desaparecimento da policultura
tradicional e da compartimentagSo a ela
associada.

Nesse sentido, as medidas de gestSo
paisagistica e patrimonial devem ser

orientadas

de modo a

recuperar

e

valorizar os aspectos que determinam a

identidade

do

Barrocal

e do

Litoral,

nomeadamente os muros de pedra e a
utilizagdo de esp6cies tradicionais, ainda
que sob a forma de sebes, revelando a
estrutura fundi6ria e de caminhos.

(anticlinais Correspondem
e primeira linha de

complexos)
afloramentos
rochosos

disseminagSo de moradias e respectivos
sistema colinar,
afloramentos acessos pelas encostas viradas ao mar,
cerros paralelos d conjunto
declives bastante
costa, a Norte da rochosos na paisagem, pela mesmo
padrSo de
Via do lnfante, e particularidade do seu relevo, acentuados, alterando
cabegos estreitos ocupagSo preexistente, e ao abandono
coincidem com o

limite norte

6rea de estudo.

de

em

com

da

o

e vertentes crescente do pomar tradicional de
abruptas, e pelo contraste sequeiro e da compartimentagSo por ele
das suas cores cinza-claros criado, as medidas de gestSo da
relativamente ds tonalidades paisagem e do seu patrim6nio devem

vigorosos

barrentas de onde emergem, ser orientadas de modo a controlar a
novas construg6es
conferem-lhe caracteristicas proliferagSo
muito pr6prias e um car5cter dispersas e a evitar a degradagSo do
bem vincado. Os distintos mosaico paisagistico caracteristico

de

cerros, com

altitudes

(altern6ncia

entre a

Policultura

compreendidas entre os 300 tradicional e os matos calcicolas densos
e os 400 metros, elevam-se nas encostas mais declivosas e
planicie pedregosas). Medidas que ajudardo a
subitamente

costeira,

da

os

recursos presentes, o
constituindo-se manter
como excepcional sistema de equilibrio e car5cter da paisagem e a
patrim6nio
vistas panordmicas sobre salvaguarda

do seu

Factor dominante na definigSo das unidades morfo-estruturais identificadas, foram as
sucessivas evolug6es climdticas e avangos e recuos do mar que acompanharam as eras
geol6gicas. A sua acaeo e a natureza litol6gica dos terrenos definiram as formas de relevo
actuais.
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srstam

duw

iirenta€o da Paisgffi

o

Relevo

- Morfologia da Paisagem

Considerando que

a

Rural e Natural

paisagem 6, na sua estrutura, uma combinagdo de componentes

e culturais que se e,aracteriza por uma interdepend6ncia de todos os factores
bioticos, abi6ticos e humanos, a interpretag6o integrada e complementar destes factores
permite estabelecer, desde logo, algumas relagdes entre a forma da paisagem e a
naturais

interacgso das suas componentes, incluindo as actividades humanas.

Se o modelado do terreno 6 um elemento determinante da expressSo arquitect6nica da
paisagem, da sua morfologia, condicionando a utilizagSo e ocupagSo do solo, esta produz,
atrav6s de "adaptag6es espaciais" e respostas formais, um grau superior de complexidade
paisagistica e contribui para reforgar a identidade formal da paisagem rural e natural.

Neste sentido,

o

estudo da morfologia da paisagem rural

conjugado dos factores biofisicos como

a Hipsometria, a

e

natural requer

o

estudo

Hidrografia, os Declives, as

Orientag6es, e a Morfologia do Terreno, com o estudo da "estrutura cultural" que informou o

processo de construgSo da paisagem como

a

manipulagSo do relevo,

o

parcelamento

fundiSrio e as tipologias de espago agrSrio e natural, as estruturas hidr6ulicas e a rede de
estradas e caminhos.
Procura-se, deste modo, entender a paisagem n6o como um simples suporte para a sua
transformagSo, mas entendO-la a partir da sua imagem fisica e da sua construgSo historica,

considerando a interacgso entre as componentes naturais e culturais da sua morfologia, e
orientados pela firme convicgso de que na sua identidade se devem procurar as alternativas
para o seu (re)desenho e gestSo.

-

Hipsometria

A Carta hipsom6trica foi elaborada sobre a base altim6trica do lGeoE (2004), d escala 1:10

000, tendo sido considerado que toda

a

zona hrimida lagunar submerglvel pela 6gua

salgada se encontra abaixo do nivel m6dio das Sguas do mar, e tendo sido definidas treze
classes de altimetria entre 0 e 450 metros: 0-20;20-40; 40-60; 60-80; 80-100; 100-120; 1201

50; 1 50-200; 2A0-250;250-300; 300-350; 350-400; 400-450.

Esta Carta permite uma melhor apreensdo do relevo atrav6s da marcagSo de zonas
significativas e singulares quanto a aspectos morfologicos e d distribuigSo da vegeta96o,
entre outros.

Da interpretagSo da cartografia constata-se que 6 possivel diferenciar quatro situag6es
topogr5ficas associadas a zonas fisiogr5ficas e circunst6ncias morfologicas especificas: (i) a

24t

zona h0mida lagunar (situagEo batimetrica)em conjunto com o sistema dunar que a protege,

(il) a planicie costeira de onde se destaca a Campina de Faro
barrocal que faz a transigdo para

-

Olhdo, (iii) a zona do

o sistema colinar, e (iv) o sistema colinar, ainda no

barrocal, que corresponde d primeira linha de cerros e que constituem o limite Norte da 5rea

de estudo.

A

primeira situagdo corresponde

a uma situaEdo

mista simultaneamente batim6trica e

altim6trica constituindo respectivamente morfologias de paisagem conotadas com a entrada
e saida de 5gua salgada

- sapais, canais, vasas, viveiros de bivalves e de peixes, salinas -

e com a presenga de vegetagSo halofitica, e morfologias paisagisticas conotadas com
presenga e acumulagSo de areia

-

praias e dunas formando uma peninsula e tr6s ilhas

a

-e

de vegetagSo psamofilica ou arenicola nas dunas e areais.

O

segundo conjunto descreve uma plataforma hipsom6trica

de cotas mais

baixas

compreendida entre os 0 e 50 metros correspondente d planicie litoral que se traduz grosso-

modo na unidade morfol6gica da campina de Faro

-

Olhdo, vinculada com a presenga e

acumulagSo de 6gua, e de hortas, pomares de citrinos e estufas.

As outras duas zonas referem-se a situagOes de hipsometria mais elevada entre os 50 e 450
metros de altitude, e a configuragOes de relevo marcadas pela transigSo mais ou menos

brusca entre cotas mais baixas no "sope" dos cerros anticlinais

e

cotas elevadas

correspondentes ds vertentes e cumeadas destes cerros.
Na terceira situagdo identificada, a norte da planicie,

j6 no barrocal, na transigdo para a linha

de cerros, observa-se um aumento progressivo de cotas correspondente a um relevo mais
ondulado de onde sobressaem "pequenas" elevag6es como Laranjeiro (70 m), Bita (118 m),
Costa Longa (92 m),Arieiro (147 m) e Cabegoda C6mara (218 m), constituindo umaforma
de paisagem marcada pelos pomares tradicionais de sequeiro em alternincia com os matos
(carrascais).

Por 0ltimo, as encostas e as cumeadas do sistema colinar corresponde a uma variagSo
brusca de cotas que passam, rapidamente, dos 150 para os 300 e 400 metros de altitude,

como resultado da presenga de formagOes litologicas de natureza mais dura, sendo nesta
situagSo que ocorrem os pontos mais altos: S. Miguel (410 m), MalhSo (347 m), Guilhim

(313 m ), Nexe (360 m), Goldra (293), e Santa Luzia (328 m), em cujas encostas mais
declivosas e pedregosas dominam matos calclcolas densos dominados por carrasco
(Quercus coccifera).

A manipulagSo do relevo pela implantagSo dos edificios e da rede vi5ria, tradicionalmente
adaptada as formas topogr6ficas e zonas fisiogr5ficas, concorrendo para a valorizagdo da
sua expressdo na paisagem, t6m vindo a ser substituidas por implantag6es degradantes e
destruidoras dos diferentes tipos de relevo e distintas situag6es topogrdficas, constituindo
importantes fracturas na estrutura orgdnica e funcionamento da paisagem.
242

S5o exemplos disto, o tragado da Via do lnfante em taludes artificiais cuja construgSo e
manutengSo tem enormes custos ambientais e economicos, e da circular urbana que liga a
EN2 a Montenegro e que "corre" em aterro seccionando a Campina sem atender quer aos

e

ambientais, quer aos interesses sociais. Mas tambem, a
implantagdo das construg6es dispersas e respectivos acessos, nas encostas de declive
acentuado, viradas ao mar, que abdicando de uma leitura especifica da paisagem

aspectos morfologicos

contribuem para a degradagSo e adulteragSo da sua morfologia e imagem.
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- Hidrografia - estruturas

hidrdulicas.

A Carta de hidrografia que apresenta as linhas fundamentais do relevo: os festos
que unem os pontos de cotas mais elevadas e os talvegues

- linhas

- linhas que unem os pontos de

cotas mais baixas, (que permitem caracterizar e compreender circulag6es importantes na
paisagem (hidricas, atmosf6ricas, humanas) e definir as bacias hidrogr6ficas), juntou-se
informagSo acerca

da

utilizagSo dos recursos hidricos pelo homem, expressa num

significativo conjunto de estruturas hidr6ulicas associadas d agricultura, cuja presenga foi
delimitada espacialmente.

A rede hidrogr5fica da 6rea em estudo caracteriza-se pela sua densidade onde se podem
definir, de Este para Oeste, sete sub-bacias hidrogrSficas das ribeiras: do Tronco, de Marim

e Quatrim, de Bela-Mandil, do Rio Seco, de Marchil e do Biogal, de S.Lourengo e, por fim,
de Carcavai, que, exceptuando esta 0ltima, integram a bacia hidrogrdfica da Ria Formosa.

A

alimentagSo

das ribeiras faz-se, quase exclusivamente, atrav6s da

precipitagSo

atmosf6rica, pelo que o regime dos caudais 6 torrencial, o que faz com que durante a 6poca
estival n6o mantenham praticamente qualquer caudal, apenas alguns pegos dispersos.

Apesar disso, verifica-se que no contexto do litoral do Algarve central, a Area em estudo 6

um ponto de distribuig6o

e concentra96o hidrologica importante,

processando-se

a

distribuigSo atrav6s de tr6s festos principais ao longo das cumeadas do sistema colinar
paralelo d linha de costa.

A densidade da rede hidrogr6fica na zona norte da area, considerada condicionada pelos
declives acentuados est6 associada ds cabeceiras das sub-bacias e ds m0ltiplas bacias de
recepgSo, originando "vales" por vezes encaixados, enquanto que na planicie costeira e na

estreita faixa, entre esta situagSo

ea

anterior,

a rede hidrogr6fica tamb6m

densa

6

claramente distinta daquela que se verifica a norte.

A an6lise integrada da hidrografia e da exploragSo da 6gua pelo homem permite constatar
que a 6rea em estudo, se caracteriza por uma dualidade topogr6fica muito marcada que
possibilita a exist6ncia de situag6es ecologicas e culturais muito distintas que se reflectem
na variagSo da paisagem e da sua forma.

A Norte, onde as cumeadas, que atingem cotas elevadas definem a cabeceira de algumas
sub-bacias hidrogr5ficas ou alternam com "vales encaixados" (Rio Seco, Ribeira do Colmeal,

Ribeira da Goldra, Ribeira do Cadougo) e a Sul onde, para al6m do sistema lagunar e do

sistema dunar de grande riqueza topogrdfica e geomorfologica, a topografia 6 dominada

pela Campina onde convergem todas as linhas de 5gua, sendo os "vales" e os festos
praticamente imperceptiveis, dado tratar-se de uma zona praticamente plana, o que confere
uma relativa homogeneidade d paisagem.
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Esta 0ltima situagSo constitui uma morfologia de paisagem conotada com a presenga e
acumulagdo de 6gua de que o Homem se apropriou em condig6es excepcionais, quer dos
recursos hidricos superficiais, quer subterrdneos, atrav6s da implantagSo de um vasto e
diversificado conjunto de estruturas hidrdulicas (pogos, noras, aquedutos, tanques, caleiras

e, mais recentemente, furos) com vista d sua captagdo, armazenamento e distribuigSo,
fundamentalmente para o regadio de culturas agricolas, e que marcam indelevelmente a
forma da paisagem, constituindo, para al6m disso, um valioso patrimonio hidr6ulico, ainda
presente nas diversas Quintas, na envolvente dos aglomerados urbanos.

No que diz respeito aos talvegues, as ocorr6ncias referem-se ds linhas de 6gua (cuja
orientagSo

6 geralmente Norte

-

Sul) da bacia hidrogr6fica da Ria Formosa (excepto

a

Ribeira de Carcavai e seus afluntes), constituindo sub-bacias hidrogrSficas que decomp6em

a Campina.

Por outro lado, as cumeadas, associadas ao relevo de cerros, assumem uma grande
importdncia pela sua forte presenga, constituindo-se ao longo destes festos, com uma
orientagdo Este

-

visualmente todo

Oeste, excelentes pontos

e linhas

panorAmicas, de onde se domina

o litoral entre Espanha e a cidade de Albufeira e cuja qualidade

como

miradouros ou pontos de observagSo da paisagem, continua subaproveitada.

- Declives
A Carta de declives foi elaborada sobre a base altim6trica (curvas de nivel e pontos de
altitude), do lGeoE, 20A4, na escala 1 :10 000. Para a an6lise dos declives estabeleceram-se

cinco classes de declives: 0-60/0, 6-12o/o, 12-160/o, 16-25%

e

>25oh. O estabelecimento

destas classes prende-se com o nivel de condicionantes que cada um dos limites superiores
de declive introduz ds actividades humanas (edificagSo, circulagSo, recreio, agricola, etc.).

A cartografia desenvolvida constitui, deste modo, um instrumento preferencial de an6lise

a

ser utilizado na elaboragSo de propostas de ordenamento e planeamento da paisagem,
nomeadamente na aptidSo para o referido conjunto de actividades, assim como, na
definigSo da Estrutura Ecol6gica da Paisagem.

Destacam-se duas situag6es principais

a que

correspondem classes

de

declives

diametralmente opostas e que traduzem o perfil do terreno e das suas diferentes situag6es
morfologicas.

Temos, por um lado, as classes de declives acentuados, com inclinag6es superiores a

160/o,

respeitantes ds encostas abruptas, o que dever5 funcionar como impeditivo d construgSo,
designadamente de edificios e infra-estruturas vi6rias, e ao trabalho mecanizado das terras
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pois os riscos de erosdo a partir dai sdo j6 elevados, e ainda como factor limitativo

d

circulaqdo pedonal e ao recreio, e por outro lado, temos a classe de menores declives (06%) associada d planicie aluvionar que constitui uma 6rea "aplanada" de razolvel extensio

e regularidade, onde confluem as linhas de 6gua referidas.
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56o estes declives, muito suaves, associados aos cursos de 5gua, que predominam na 6rea
em estudo, tendo tamb6m alguma expressdo os declives suaves a moderados,6-120/o e 12-

16%, definindo um relevo ondulado que ocorre na transigSo para os cerros,

a

Norte do

paralelo Quelfes, PechSo, Conceigdo e na zona compreendida entre Almancil e Loul6 onde
as cumeadas alternam com "vales encaixados" com vertentes relativamente declivosas.
Nestas classes de declives comegam a sentir-se importantes condicionantes ds actividades

humanas nomeadamente ao nivel da rega

e da

circulagSo, assim como

ao nivel da

edificagSo que na classe 12-160/o s6 poder6 ocorrer pontualmente, e da actividade agricola

que necessita de recorrer a processos de armagSo do terreno e a pr6ticas culturais
realizadas de acordo com as curvas de nivel, de modo a evitar grandes perdas de solo.

A distribuigSo destes declives pode dizer-se que 6 homog6nea, e relaciona-se directamente

com as caracteristicas litologicas e estruturais das formag6es geologicas, e com os
processos erosivos a que foram sujeitos, essencialmente a erosSo desencadeada pelo
escoamento superficial, mas tamb6m profundo, devendo, por isso, ser evitadas quaisquer
situagOes que conduzam

ao incremento da instabilidade, principalmente nas

encostas

declivosas, como 6 o caso da impermeabilizagSo dos solos ou a destruigSo da vegetagdo,

devendo ser tomadas medidas especiais que promovam

a

estabilizagSo natural destas

encostas.

Esta distribuig6o contribui decisivamente para a definigSo de paisagens com caracteristicas

muito diferenciadas em termos de declive determinado a exist6ncia de zonas que
apresentam condicionantes positivas e negativas para usos e funE6es existentes ou
previstos no territ6rio.

-

Orientag6es do Terreno

A disposigSo das manchas de declives sobre o territorio, condicionada pelas formas de
relevo existentes e pela sua orog6nese, vai demarcar Sreas de diferente exposigSo
relativamente d radiagSo solar.

A orientagSo das encostas constitui um dos instrumentos mais explicitos e eficazes em
termos da an6rlise e planeamento da paisagem ao contribuir para a determinagSo da melhor

a

v6rias actividades humanas uma vez que as diferentes
exposig6es ao sol geram microclimas distintos determinantes no conforto bioclim6tico e na
localizagSo relativamente

natureza da vegetagSo espontdnea ou tradicional.

A 6rea em estudo apresenta uma grande

uniformidade de exposig6es no terreno com

predominincia das exposig6es ao quadrante Sul (Sueste, Sul
disposigSo em anfiteatro voltado ao mar.
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Seguem-se, em termos de representatividade, as exposig6es a Este e a Oeste, e com um
nivel inferior, sem significado, as 6reas com exposigdo indeterminada (todas as exposi@es)
e as Sreas com exposigSo a Norte.

Associada a todas as classes de declives, desde os mais suaves aos mais acentuados, a
exposigdo ao quadrante Sul, a mais favor5vel em termos de radiagSo recebida ao longo do

ano e a que apresenta um maior indice de conforto bioclim6tico, faz das vertentes com
declives inferiores a 12o/o as mais favor6veis para a edificagSo e para as actividades
recreativas e desportivas, e simultaneamente as mais favor6veis para o desenvolvimento da
maioria das culturas agricolas.

O que associado ao facto do sistema colinar formado pelo Barrocal e pela Serra criar uma
barreira fisica aos ventos de Norte, sempre indesej6veis (frios e secos na estagSo chuvosa e

quentes e secos no VerSo) origina, em toda a 6rea em estudo, um microclima ameno com
temperaturas agrad6veis que contribuiu para a ocupag6o e exploragdo deste territ6rio desde

tempos remotos, atrav6s da implantagdo de assentamentos humanos, hoje cidades
importantes, e ao desenvolvimento agro-pastoril e, mais recentemente, turistico.
De facto, relacionando a orientagSo geral do terreno com as condig6es micro clim6ticas e a
influEncia destas sobre as condig6es de conforto ambiental, a 6rea em estudo, corresponde

essencialmente a uma "regi6o" de temperatura amena
SO

-

-

exposigSo aos octantes E, SE, S e

que constitui, simultaneamente, uma zona de elevado valor em termos de qualidade

0nica da paisagem que a actividade turistica ndo tardou em explorar, possivelmente sem ser

da melhor forma, juntando ao turismo de Sol e praia, o golfe.

- Morfologia do Terreno
Elaborada com base na cartografia anterior a Morfologia do Terreno traduz a forma global
do terreno, expressa o relevo existente.

O relevo, indicador quer dos processos geomorfologicos que lhe deram origem, quer do
funcionamento ecologico da paisagem, 6 decomposto em tr6s situag6es morfol6gicas e
biofisicas diferenciadas: cabegos, encostas e zonas adjacentes as linhas de 6gua - que
reflectem uma distribuiEso irregular do solo (situag6es de erosSo e acumulagSo), da 6gua
(escoamento e acumulagSo), dos microclimas (avesseiros e soalheiros) e da vegetagio
(associagOes h0midas e secas), e apresentam cada uma delas, diferentes aptiddes para a
instalagSo das actividades humanaso'u. A sua representagSo e interpretagSo constitui, por
isso, um passo indispens6vel ao diagnostico da paisagem.
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MAGALHAES, M.R., (coord.), ob. cit.,2007,p.131.
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Na Carta de Morfologia do Terreno foram representadas as cumeadas (a forma mais
reduzida dos cabegos que aqui n6o t6m expressSo) e as encostas

-

que por representarem

respectivamente estruturas convexas e inclinadas conduzem ao escoamento das 5guas e

do ar frio, e correspondem, por isso, a sistemas se@s - e, ainda, as linhas de 6gua e
respectivas zonas adjacentes (no geral compreendem os leitos de cheia, os valeiros e as
bacias de recepgSo, e consideradas, neste caso de estudo, as zonas com declives de 0-6%

contiguas ds linhas de 6gua) que correspondem ds Sreas "aplanadas" ou c6ncavas, onde a

6gua

e o ar maritimo se acumulam,

constituindo

os sistemas h0midos das bacias

hidrogr6ficas.

Na 6rea em estudo, a

distribuigSo das tr6s situag6es morfologicas referidas ndo 6

espacialmente homog6nea, sendo que os sistemas hrimidos dominam ocupando extensas

Sreas da planicie costeira, tendo tamb6m alguma expressSo nas ribeiras de Marim e
Quatrim, e no Rio Seco, j6 no barrocal. Esta situag6o morfologica tem, no que diz respeito d
Campina, uma intensa ocupagSo urbana e agricola (essencialmente citrinos e horticolas, ao

ar livre ou em estufas) onde, devido

dr

forte pressSo urbanistica e urbano-turistica, as 6reas

que a constituem se encontram sujeitas a um processo de fragmentagSo e degradagdo
acentuado.

A converg6ncia de vSrios factores biofisicos como disponibilidade de 6gua, altos teores de
humidade e de nutrientes no solo e microclima ameno, faz dos sistemas hfmidos 6reas
particularmente propicias para a produgdo de biomassa, pelo que a sua impermeabilizaESo
deve ser evitada a todo o custo, nomeadamente a sua ocupagSo com edificagSo que ficar6

sujeita

a riscos de inundagSo, potenciada pelo regime torrencial e

distribuigSo temporal

irregular das precipitag6es.

O conhecimento da interacqSo entre os diversos factores ecologicos e entre estes e a
morfologia do terreno torna-se, assim, imprescindivel para a melhor localizagSo dos
assentamentos humanos e do tragado da rede viSria.

Relativamente aos sistemas secos

- cumeadas e encostas - que ocupam essencialmente

as formag6es calcSrias e dolomiticas do Jur6ssico, a Norte do paralelo de Almancil, para se

aferir a sua aptidSo ecologica dqueles usos (edificagSo, urbanizag?o, circulagSo) terSo que

se

relacionar estas situagdes morfol6gicas com outros factores

nomeadamente, e para al6m dos j6 citados, os solos e a vegetagSo.
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Solos

-

Patrimonio pedologico.

A Carta de solos e do patrimonio pedologico elaborada com base na Carta de Solos
Portugal

-

de

Carta 3, esquematizada e reduzida sob a coordenagdo de Erwin Kopp (1989) a

partir da Carta de Solos de Portugal, Folha no53, SROA (1975) d escala 1:50 000, e com

base na Carta de classificagSo do Valor Ecologico dos solos para o Concelho de Loures
(que integra o seu Plano Verde), escala 1:10 000, elaborada por Nuno Cortez (1SA,2007),

pretende identificar os solos que pelo seu valor agronomico, mas tamb6m ecol6gico,
deverSo ser protegidos e preservados.
Com efeito, considerando as caracteristicas e atributos da 6rea em estudo, e a forte pressSo

a que est6 sujeita em termos urbanisticos e urbano-turisticos, que ditam a necessidade de
uma racionalizag?,o dos usos do solo de modo a proteger e preservar ndo so os solos que,
potencialmente, apresentam os maiores indices de fertilidade para o desenvolvimento das

plantas

ea

produgSo

de biomassa, mas tamb6m os solos que estSo associados

ecossistemas especificos que interessa preservar, caso dos sapais
elaborada

a

e das dunas, foi

a presente Carta que tem como objectivo identificar e delimitar os solos

cuja

potencialidade ou interesse agricola e/ou ecologico alcanga par6metros mais elevados, e
que se devem, por essa razdo, proteger e preservar.

De acordo com os conceitos antes desenvolvidos e com a referida cartografia, consideramse, na 6rea em estudo, como solos de elevado a muito elevado valor ecologico e portanto a
preservar sem ed ificagSo:

(i) os Aluviossolos

-

textura pesada (Aac)

antigos calc6rios de textura pesada (Atac) e modernos calc6rios de

e

mediana (Ac), situando-se os aluvi6es antigos no "corag6o" da

Campina, acompanhando as ribeiras do Rio Seco

e de Marchil, entre Faro e Estoi,

no

sentido S -N, e entre as ribeiras da Meia-L6gua e do Biogal, no sentido E-O, enquanto os
aluvi6es modernos est6o associados ds zonas adjacentes das restantes ribeiras;

(ii)os Solos Mediterr6neos Vermelhos ou Amarelos

-

de materiais calcSrios (Vcd) situados a

nascente e poente de Loul6, e com afloramentos rochosos (Vcd + Arc) situados entre os
paralelos de Almancil e de Estoi (sem representagSo na envolvente imediata deste n0cleo
urbano), e de materiais n5o calc5rios, normais, de arenitos (Vtc) representados a nascente
de Olh6o;

(iii) os Solos Halomorficos ou salinos

-

cujo interesse reside no facto de permitirem

o

desenvolvimento de uma flora muito especifica que lhes confere um elevado valor ecologico:
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de salinidade elevada de aluvi6es de textura pesada (Assa), na zona lagunar da Ria
formosa, e de textura pesada, calc6rios (Assac) na zona adjacente da ribeira de S.
Lourengo, a Sul do dique do Ludo;

(iv) os Regossolos psamiticos n6o calc6rios, normais, n5o h0midos que correspondem
sobretudo areias m6dias grosseiras que conformam as praias e o cordSo dunar (peninsula e
ilhas-barreira), razdo pela qual apresentam um elevado interesse ecol6gico, pois para al6m
ide permitirem o desenvolvimento de uma flora muito singular, a presenga do sistema dunar
6 vital paru a sobreviv6ncia do sistema lagunar;

(v) os Solos litolicos n6o hrimicos pouco insaturados, normais, de arenitos grosseiros (Vt).

lntegrados, de acordo com Nuno Cortez, na classe de valor ecologico vari6vel, (mais
reduzido do que os anteriores), mas que poder6o, em determinadas situag6es especificas
apresentar algum interesse em termos da sua preservagSo, os litossolos em causa foram

agregados

d classe dos solos com interesse ecol6gico elevado, nos casos em que se

distribuem entre aluviossolos, podendo contribuir para lhes conferir coesSo e unidade, ou no
caso em que se situam no Parque Natural da Ria Formosa ou na sua zona de protecgdo,
facto que justifica per sia necessidade de preservag6o deste (sub)grupo de solos.
Para al6m dos litossolos Vt ndo afectos a estas duas situag6es particulares, ou seja todos
aqueles que n6o se situam entre as cidades de OlhSo e Faro integrados no Parque Natural,

todos os outros solos litolicos, nomeadamente Ec, e todos os outros solos calc6rios (Vc e
Pc) sdo considerados solos de reduzido valor ecol6gico uma vez que, ainda segundo aquele

autor, apresentam reduzida potencialidade para a produgSo de biomassa e ndo apresentam
qualquer valor eco169ico especifico.

Sem perder de vista a perspectiva integrada e holistica que nos tem orientado na an6lise e
diagnostico da paisagem, podemos concluir, numa primeira abordagem, que estes solos, ao
apresentarem reduzido interesse agricola e/ou ecologico, sdo aptos paraa edificag6o e para

a urbanizagSo, o que nos permite deduzir que parece existir uma 6rea significativa por onde
os aglomerados urbanos se poderSo expandir sem prejuizo para a preservagSo do
patrim6nio pedologico desta zona do Algarve central.
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Flora e vegetagao

Se, por um lado, a vegetaSo resulta do modo como todos os factores biofisicos interagem

para determinar certas associa@es e ndo outras dando lugar d vegetagdo potencial, por
outro lado, a interveng6o das comunidades humanas revelando, ou n6o, um entendimento
das caracteristicas e processos ambientais presentes, introduz alterag6es por vezes
significativas na vegetagdo natural.

O conhecimento da vegetagSo natural potencial e da flora tradicional, resultado de um
processo de humanizaglo da paisagem em harmonia com o meio, tem um elevado
interesse e valor, em termos de prognose, no que diz respeito d vegetagSo mais bem
adaptada a cada territ6rio e situagSo ecol6gica, pelo que 6 de fundamental importdncia no
planeamento e desenho urbano e paisagistico.

No que diz respeito ao enquadramento bioclim6tico, a 6tea em estudo situa-se no piso
bioclim6tico TermomediterrAnico, podendo o seu clima ser definido como tipicamente
MediterrSnico, Csa de Koppen, com a maior parte da precipitagSo durante o periodo mais

frio, com lnvernos suaves e Verdes quentes e secos. Segundo a classificagSo clim6tica de
Thornwaite o clima e C1B'2sa', ou seja, sub-h0mido seco, com grande defice de 6gua no
Ve16o.

Por outro lado, salienta-se

a

exist6ncia de um microclima ameno durante todo

o

ano

resultado, quer do efeito barreira ds nortadas criado pelo sistema colinar do Barrocal e da
Serra, quer das brisas maritimas termoreguladoras, com forte expressdo local.

Relativamente ao enquadramento biogeogr6fico,

a

Area em estudo abrange uma "regi5o"

biogeograficamente distribuida pelas seguintes unidades: RegiSo Mediterrdnica; Sub-regiSo
Medite116nica Ocidental; Superprovincia Medite116nica lbero-Atl6ntica; Provincia Gaditano

Onubo

-

Algarviense; Sector Divisorio Portug6s; Subsector Algarviense

e

-

Superdistrito

Alg6rvicoa27.

Pelo que a vegetagSo potencial na zona lagunar compreende fundamentalmente a pseudoestepe limnicola dos sapais e salgados constituida, essencialmente, por Spaftina marltima

(morraga), Saticornia sp., Suaeda maritima e Atriplex halimus (salgadeira), enquanto nos
sistemas dunares predomina a pseudo-estepe psamicola cuja composigSo floristica integra

o'7

R|vAS-MARTINEZ, S; LoUSA, M; D|AZ, T.; FERNANDEZ-GoNZALEZ, F.; cosTA, J; "La vegetaci6n del Sur de Portugal
(Sado, Alentejo e Algarve)" em ltinera Geobotanica, 3:5 126, Leon, Espanha, 1990.

-
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principalmente: Ammophila arenara (estorno), Ariemisia maritima (artemisia), Helichrysum
italicum (perp6tua das areias) e Thymus camosus (tomilho das areias)428

Na planicie costeira e no barrocal a vegetagSo natural seria o sobreiral, mas como o solo
apresenta um pH ligeiramente alcalino, proporciona tamb6m, o aparecimento de azinheira

(Quercus rotundifolia), pelo que
(associagSo Myrto

-

a

Area em estudo seria ocupada por um sobreiral

Quercetum suberis) com algumas azinheiras, fazendo parte desta

alianga outras esp6cies de 6rvores e arbustos de folhas pequenas, cori6ceas e peristentes

(esclerofilas) como

o

sy/vesfris), o espinheiro

carrasco (Quercus coccifera),

- preto (Rhamnus

o

zambujeiro (O/ea europaea var.

lycioides subsp.o/eoides), o sanguinho das sebes

(Rhamnus alaternus), a murta (Myrtus communis), o folhado (Viburnum tinus) e o espargo

-

branco (Asparagus albus), entre outrasa2e.

Ao longo dos cursos de 5gua o coberto vegetal potencial seria o freixial, dominado pelo
freixo (Fraxinus angustifolia), loendro (Nerium oleander), jarro

-

bravo (Arum italicum), silva

(Rubus ulmifolius) e lirio (lris froetidissra), entre outras esp6ciesa30.
A alteragSo da vegetagSo potencial processou-se ao longo do tempo, atrav6s da intervengSo

humana, traduzindo-se em diferentes graus de transformagdo consoante as situag6es
geologicas, morfologicas e pedologicas em presenga.

Assim, e se tanto nos solos salinos como nas dunas, as manchas de vegetagSo natural
existentes, embora ocupando 6reas cada vez mais reduzidas devido

a uma intensa

ocupagSo humana, correspondem as associag6es primitivas, j6 nos afloramentos rochosos

o corte das 6rvores e os fogos promoveram o aparecimento de matos calcicolas densos
dominados por carrasco, aroeira (Pistacia /enfiscus), esteva (Crsfus monspeliensis) e a
roselha grande (Cisfus albidus), cujo carScter marcadamente mediterrdnico 6 reforgado com

a presenga de outras plantas como a palmeira - an6 (Chamaerops humilis) e o esparlo
(Sftpa tenacissima).

Estes matos que ocupam fundamentalmente as encostas mais pedregosas e inclinadas
alternam com o pomar de sequeiro (alfarrobeira, oliveira, figueira e amendoeira) nas zonas
do barrocal.

No entanto, a alteragSo m6xima da vegetagSo potencial deu-se na planicie litoral onde os
solos, os mais f6rteis da regiSo, estSo na sua totalidade ocupados por agricultura, mata e
areas urbanas.

a"

COSTA, J., Flora e vegetagSo do Parque Natural da Ria Formosa, dissertagao de Doutoramento, UTL-ISA, Lisboa, 199'1,

p.'1

'2e

MALATO-BELlZ,

J., O Barrocal Algarvio. Flora e

VegetagSo

da Amendoeira (Loule), SNPRCN, Lisboa,

1986;

RIVAS_MARTINEZ et al, ob. cit., 1990, p.25.
a'u
ALVES, J. M.; ESptRtro-sANTo, M. D.; coSTA, J., CoNQALVES, J. H.; LousA, M. F.; Habitars Naturais e seminaturais
de Portugal Continental - Tipos de habitats mais significativos e agrupamentos vegetais caracteristicos, lCN, Lisboa, 1998.
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Na realidade, a pr6tica da agricultura substituiu quase todas as esp6cies aut6ctones por
esp6cies agricolas (fruticolas, horticolas, pastagens e cereais) ou florestais. Os solos de
aluviSo, pela sua elevada aptidSo paru a agricultura, transformaram a Campina de Faro

-

OlhSo numa 5rea de grande produgSo agricola, que o homem continua a construir e alterar.
Na planicie costeira destacam-se, actualmente, as seguintes estruturas de vegetagSo:

(i) campos agricolas

-

formam o padrdo da Campina caracterizado por um mosaico de

geometria ortogonal composto por in0meras parcelas agricolas, dedicadas a diferentes
culturas, predominantemente horticolas (ao ar livre e em estufa) e pomares de citrinos,
esp6cies cultivadas pelo seu carScter produtivo;

(ii) sebes (simples ou mistas) - formadas tradicionalmente por esp6cies mediterr6neas:
oliveira (Olea europaea var. sativa), romanzeira (Punica granatum), marmeleiro (Cydonia
ablonga), figueira - da - lndia (Opuntis ficus-indica), piteiras (Agave americana), a que se
juntaram, recentemente, esp6cies ex6ticas como a casuarina (Casuarina equisetifolia), e o

mioporo (Myoporum acuminatum), reforgam

o mosaico agricola, surgindo ao longo dos

caminhos, na delimitaqSo de propriedades, na separagSo de parcelas agricolas ou como
corta-ventos;

(iii) matas

-

na orla costeira, a poente da Quinta do Lago e junto d zona lagunar, fora da

influ6ncia peri6dica das mar6s, sobre

os solos sedimentares arenosos ou

margosos,

encontram-se as tr6s 0nicas formag6es florestais da Area em estudo, que correspondem a

matas resinosas, a povoamentos de pinheiro manso (Pinus pinea) e pinheiro bravo (Pinus
sy/vesfris): a "Mata de Vale do Lobo", a Mata do Pontal

-

extensa Srea continua de pinhal

e do Biogal, e a "Mata de Marim" pequena mancha de pinhal misto na Quinta de Marim. Sob coberto aparecem,

manso situada entre as Ribeiras de S. Lourengo

d classe

Cisfo-

rede hidrogr6fica

estSo

agrupamentos vegetais essencialmente mediterrAnicos pertencentes
lavanduletea;

(iv) formag6es ripicolas - as formag6es vegetais ligadas

d

exclusivamente dominadas por extensos canaviais (Arundo donax), uma esp6cie invasora

que forma macigos compactos, impedindo o desenvolvimento da vegetagSo autoctone
caracteristica deste habitat. Os canaviais surgem, geralmente, apos a eliminagSo da galeria
ripicola clim6cica e est6o associados a etapas avangadas do processo de degradagSo da
paisagem;
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- para al6m da sua presenga, cada vez mais evidente, na

(v) esp6cies ex6ticas ornamentais

formagSo das sebes de compartimentagSo atrav6s das esp6cies anteriormente referidas, a
difusSo de esp6cies exoticas omamentais vai ganhando expressSo, fundamentalmente nos

jardins privados das in0meras moradias dispersas pela Campina e junto aos pequenos
n0cleos urbanos, formando manchas de dimensSo vari6vel, constituidas maioritariamente

por jacarand6s (Jacaranda mimosifolia), 6rvore-do-fogo (Grevillea robusta), palmeiras

,r:::,r,-

canariensis, Washingtonia robusta) e buganvilea (Bouganvillea glabra).
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a

Por esta ser, desde h5 muito tempo, uma paisagem submetida a elevada intensidade de
intervengSo humana, deparamo-nos, hoje, com

a inexist6ncia de manchas de vegetagdo

potencial natural na Campina e nas terras calc6rias do barrocal, 6reas onde aquela acgSo se

faz sentir com mais gravidade, e a diminuigdo da superficie ocupada pelos ecossistemas
naturais (sapais e dunas) assim como a degrada@o da respectiva vegetagSo clim6cica.
Por outro lado, a "flora tradicional" que substitui a vegetagSo potencial na planicie litoral e no

barrocal tem vindo a perder expressSo e importdncia na configuragdo do mosaico cultural

que caracteriza a Srea em estudo, devido, fundamentalmente, ao abandono dos espagos
agricolas em virtude da pressSo urbanistica e da especulagSo imobili6ria, facto que est5 a
contribuir paru a simplificagSo da paisagem, a perda da diversidade biologica e cultural, e
degradagdo da identidade local e regional, e a redugSo das suas potencialidades turisticas e
recreativas.

.

Estrutura Fundi6ria e Tipologias de Espago Rural e Natural.

A Carta do parcelamento fundidrio e da inventariag6o das tipologias de espago agrdrio e
natural, foi elaborada com base na informagSo cartogr6fica de base - Ortofotomapas do
lGeoE, 2004, e Carta Militar, Folhas 606, 607, 610, 611 e 597, EdigSo 3, lGeoE, 2006, e em
trabalho de campo realizado entre 2004 e 2006.
N6o se procura tragar o perfil evolutivo da paisagem, mas sim caracterizar, sucintamente, as

formas de ocupagSo e organizagilo espacial, a partir da interpretagdo da estrutura fundi6ria
e das tipologias de espago agr6rio e natural, de fundamental import6ncia para a delimitagSo
da Estrutura Culturalda Paisagem, assim como para a definigSo da sua morfologia.

A paisagem em estudo marcada pelo encontro das f6cies maritima e terrestre 6 o resultado
conjunto de factores naturais e culturais e do trabalho de povos, civilizag6es e gera96es.

As primeiras referGncias relativas d ocupagEo e humanizagdo do territ6rio onde as cidades
de Olhao, Faro e Loul6 se situam, incidem sobre o periodo cronologico - cultural
correspondente ao Paleolitico, e "est6o" materializadas nas estag6es pr6-historicas de
Marim

e Quatrim (a nascente de OlhSo), Ferradeira (entre OlhSo e Faro), Alto Rodes

e

Santo Ant6nio do Alto (na cidade de Faro) e Ludo (na margem esquerda da ribeira de S.
Lourengo a poente de Faro)431.
Existem fortes indicios de a regiSo ter sido ocupada com continuidade desde os tempos em

que uma reduzida populagdo de cagadores-recolectores iniciou a colonizagdo do
algarvio.
4'' Crrt"

Geol6gica de Portugal, Folha 53-A, Esc. 1:50 000, Lisboa, 1987 e respectiva Noticia Explicativa.
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litoral

No entanto, a fixagSo de povos na orla costeira, com caracteristicas um pouco diferentes na

concepgSo

e

materializagilo do modus vivendi comega por se dar durante

o

Neolitico,

consolidando-se posteriormentea32.
Se da ldade do Bronze meridional portugu6s foram identificados cemit6rios de inumagdo no

Alto Rodes em Faro, em Milreu junto a Estoi e, ainda, em Santa B5rbara de Nexea33, do
periodo de colonizagEo fenicia, cuja presenga em territ6rio portugu6s data de s6culo Vll

a.C., s6o detect6veis no Sotavento algarvio nomeadamente em Faro, movimentos
comerciais associados d crescente procura de metais preciosos, e de ferro, por parte dos
povos mediterrdneos do Orienteail.

Estes ter6o fixado entrepostos comerciais em promontorios de relevo do litoral que, pelas

suas condig6es de defesa, lhes servissem de palco para as trocas comerciais com as
populag6es aut6ctones, de que Faro parece ser exemploa3s e cujo sitio gen6tico ter6 sido
objecto de ocupagdo pr6-romana.

Se na segunda metade do s6culo I a.C. ja EstrabSo referia que a antiga Oss6noba (Faro) se
situava numa bela e rica regiSo sob os aspectos agricola e maritimo436, sere a ocupagSo
romana,

a partir do s6culo I d.C., que no litoral, associando d exploraSo dos

recursos

piscat6rios, em estabelecimentos de salga de peixe, a exploragdo agricola nas villaea3T, irl
desenvolver uma cultura materialque ir6 influenciar e marcar, para sempre, a paisagem.

A

estrutura de organizagSo

e gestSo do territ6rio introduzida pela civilizagSo

romana

e na concepgdo de cidade e do campo como uma unidade,
traduzida num mosaico de espagos de estrutura, fungSo e expressSo diferenciadas mas
complementares, tem todavia expressSo na paisagem historica e tradicional da regiSo
baseada no entendimento

mediterr6nica, nomeadamente na paisagem em estudo.

As estruturas e elementos materiais de origem romana identificados em distintos locais da
6rea em estudo (Marim, Guilhim, ConceigSo, Campina, S. JoSo da Venda e Faro), dos que

se destaca a villa de Milreu, importante unidade agr1ria ligada social e economicamente a
Ossonoba (Faro), h6 que juntar presumiveis tragos de parcelamento e linhas de cadastro

entSo implantados e que parecem perdurar na zona compreendida entre Faro

e

Santa

'32 GAMITO, T.J., "Breve Apontamento sobre o povoamento do Algarve desde a Pr6-Hist6ria ate d Epoca romana e o seu
condicionalismo Geogr6fico" em Anais do Municipio de Faro, No Xlll, Faro, 1984, p.337.

ott
o'o

o"

Crrl^ Geol6gica de Portugal, Noticia Explicaliva, p.47.

cAMrro, T.J., ob. cit., p.343.
NEVES J., "A evolugSo hist6rico-geogr6fica da cidade de Faro" em Anais de Municipio de Faro, No lV, ed. C.M.Faro, '1974,

p.120.

'36 NEVES, J., Estudos geogr6ficos e Hist6ricos sobre Faro e a FormagSo Lagunar do Sotavento Algarvio, edig6o do autor,
Faro, 1981, p.20.

o3'

SANTOS, M.L.E.V., Arqueologia Romana do Algarve, vol. l, ed. Associag6o dos Arqueol6gicos Portugueses, 1" edigSo,

Lisboa, 1971, p.62.

261

B6rbara de Nexe, de acordo com

a aerofoto interpretagSo realizada e na analogia com

outras cidades do Sul do pa[s.

O campo seria, ent6o, dividido territorialmente em parcelas de forma regular onde se
cultivaria principalmente a vinha, a oliveira, algumas Srvores de fruto e o trigo. Um sistema
de policultura que ainda "teima" em caracterizar a paisagem contempor6nea.
Sobrepondo-se aos vestigios anteriores, com um contributo de import6ncia compardvel ao
dos romanos, as marcas da ocupagSo isldmica na paisagem (urbana e) rural s6o profundas.
Como observa Orlando Ribeiro, os 5rabes reforgaram o tom mediterr6nico que os romanos
haviam comegado a imprimir d agriculturaa3s. Alem de introduzirem o limoeiro e a laranjeira
azeda, desenvolveram

a cultura da oliveira e da figueira e difundiram a alfarrobeira.

Os

pomares, as uvas e os figos de Faro e Loul6 seriam afamadosa3e.

Profundamente marcada pela ocupagdo 5rabe, a vida rural actual integra, ainda, embora

cada vez mais degradados e em desuso, elementos e prdticas entSo introduzidos. Os
pogos, as noras, os tanques e o sistema de caleiras para a captagSo, atmazenamento e
distribuigdo de 6gua, p6em em relevo o desenvolvimento do regadio que os romanos terSo

introduzido e os 6rabes melhorado e aperfeigoado, criando nas envolventes de Faro e de
Lou16 novas formas de agricultura mais intensiva e minuciosa.

Com efeito, a forma biol6gica que

o

Homem construiu nos prim6rdios da ldade M6dia

baseando-se na concepgSo mediterr6nica da exploragSo do campo e na estrutura romana,
atrav6s da organizagSo rural e da implantagdo de um f6cies agricola planificadoooo teima em
manter-se viva no espago agr6rio da Campina e nos "vales" do barrocal.

A fama e a riqueza de Faro e Loul6, durante mais de cinco s6culos de ocupagdo islSmica,
terSo dependido da forte ligagSo dos aglomerados ?rs f6rteis terras que os circundam, numa
depend6ncia directa da urbe relativamente ao campo.

Apos a Reconquista, os castelos
urbana e o termo circundante

-

- estrutura arquitect6nica do sistema defensivo, a parte

ter6o constituido a base da administragSo e ordenamento do

territ6rio do Algarveaal.
Em termos agricolas, a introdugdo da charrua e o conhecimento adquirido por D. Afonso lll e

D. Dinis no campo da Agronomia parecem ter contribuido para uma maior perfeigSo no
"amanho" das terras, a um aumento da produgSo e diversidade de culturas, obrigando a
uma alteragSo da forma das parcelas favorecendo o sentido longitudinalaa2.

o"
a3e
aao

"'

RIBEIRO, O., Geografia e CivilizagSo, edig6o do lnstituto de Alta Cultura, Lisboa, 1961, p.118.
RIBEIRO, O., A FormagSo de Portugal, edigdo do lnstituto de Cultura e Lingua Portuguesa, 1a edigSo, Lisboa, 1987, p.40
TELLES, G.R., "Da Formageo do Solo d SocializagSo da Paisagem" em ob. cit., 1975, pp.73 e74.

MARQUES, J., "os castelos algarvios da ordem de Santiago no reinado de D. Afonso

Caminiana, Ano Vlll, No 13, Braga, 1986, pp.101-1 12.
aa'
MAGALHAES, M.R., (coord.), ob. cit., 2007, pp.219 e 220.
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lll" em

Separata da Revista

Com a linha de costa em evolugSo constante, dada a grande mobilidade dos "bancos de
areia" e do cordSo de ilhas-barreira que se iam formando entre a foz do Guadiana e Faro, o
porto desta cidade acessivel a navios de grande calado, que j6 em meados do s6culo XV

mantinha relag6es comerciais com Andaluzia, mormente na exportagdo de frutos se@s,
azeite e vinhoaa3, afirmou-se desde o s6culo XVI como o porto da extensa regiSo rural do
I

Algarve central, na e>fportagso dos produtos da terra, fundamentalmente de frutaaaa.
O crescimento econdmico que se verifica no inicio do s6culo XVI em todo o Algarve, devido

ao seu papel geo-estrat6gico no corredor maritimo#s, ir6 basear-se nas duas actividades
fu

ndamentais: a pesca e a ag ricu ltura especia lizadaaao

.

A estrutura agricola do Algarve Litoral dos s6culos XVI e seguintes, n6o estaria muito
distante daquela que comegou a ser alterada nas 0ltimas d6cadas do s6culo XX. Nos
campos que envolviam as povoag6es abundavam os pomares de figueiras, amendoeiras e
oliveiras, juntamente com cereais, intercalados por vinhedos e hortas, por onde a populagdo
se distribuia a viver em quintas, montes e fazendas.

Na planicie costeira, onde se praticava o regadio, surgiam as hortas de policultura intensiva,
protegidas das nortadas e portanto das temperaturas baixas no inicio do ciclo vegetativo

que, embora junto dos nricleos urbanos, exigiam

a

habitag6o constante no campo, a

moradia junto da terra, o que era facilitado pela amenidade do clima. Ai se produzia uma

grande diversidade de horticolas (batatas, cebolas, couves, cenouras, etc.)

a que

se

somavam os frutos, sobretudo figos e uvas, e algumas n6speras, marmelos, albricoques,
romSs e laranjas doces ou da China, uma novidade entSo introduzida.

Mas nem todas as terras regadas junto das povoag6es eram hortas, existiam tamb6m os
ferragiais que correspondiam a uma miniatura da seara ds portas de casa, destinados a
abastecer de alimentos, os homens e os gados: os gr6os ou cereais cortados em verde
apesar de serem ou poderem ser regados, e terem 6rvores, serviam como terra de pam e
nelas se faria horta quando necessSrioaa'.

Culturas de sequeiro e de regadio, embora dois aspectos distintos da paisagem agricola
algarvia, um caracteristico das Sreas correspondentes aos planaltos aos relevos ondulados,

e o outro, por sua vez, tipico das zonas aluvionares, ambos apareciam lado a lado, at6
mesmo dentro de uma mesma propriedade ou de uma fazendaaas.

aa3
oaa

SERRAo, J.V., Hist6ria de Portugal, vol. ll, Editorial Verbo, 3"ed., Lisboa, s.d., p.289.
CAVACo, C., O Algarve Oriental. As vilas, o campo e o mar, ed. do Gabinete de Planeamento da RegiSo do Algarve, Faro,

1976, pp.38 e 39.

oo'COELHO,

A.B., "Algumas notas sobre oAlgarve dos s6culos XVI e XVll" em Cadernos Hist6ricos, ed. ComissSo Municipal
de Descobrimentos, Lagos, 1989, pp. 50-56.
oa6
cAVAco, c., ob. cit., p. 37.
aa7
MAGALHAES, J.R., Algarve Econ6mico: 1600-1773, Editorial Estampa, Lisboa, 1988, p.
448

..

roem, p.
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Esta ocupagSo do territ6rio assenta na matriz herdada dos romanos e dos 6rabes, e 6
responsSvel pela produgdo de fruta (figos, amdndoas

e

passas), vinho

e azeite que

constituia a base da economia do Algarve litoral e das colinas calc6rias do barrocal, at6
meados do s6culo XlX.

Ao longo deste periodo os produtos agricolas (figos, amBndoas, passas, vinho, azeite e
laranjas) ganham expressSo como base da economia da regiSo, determinando uma
perpetuidade da paisagem ruralque lhe est6 subjacente.

Na Campina, que oferecia condig6es excepcionais para o regadio expressas nos solos de
aluvi6o, na topografia "aplanada", na Sgua em relativa abund6ncia e na fraca densidade do
pomar de sequeiro, o desenho da paisagem era determinado, com rigor, pela adugSo de
Sgua ds culturas, sendo a terra dividida em pequenos talhdes segundo linhas geom6tricas

onde se associam diversas culturas de formas promiscua, originando esta justaposigSo e
sobreposigSo de culturas uma arte minuciosa de construgdo de canteiros, abertura de regos,
alisamentos de terra, sachas, mondas e podas numa autOntica arte de jardinaraae.

O regadio era tamb6m, como j6 se viu, determinante na forma do povoamento promovendo
a disseminag6o das populag6es pelos campos (em casa t6rreas caiadas de branco) pois as

miltiplas operag6es que requeria exigiam a presenga permanente dos camponeses, o que
ter6 conduzido d divisSo espacialdas unidades prediais.

Embora

a paisagem rural da planicie

costeira fosse, desde entdo, essencialmente uma

paisagem de regadio apesar de conviver com as culturas de sequeiro, nomeadamente os
pomares e as arvenses (trigo, fava e ervilha) cultivadas naqueles como culturas intercalares

em rotag6es bienais, assiste-se a partir da D6cada de 1950 d expansSo da 6rea de regadio
(horticolas e citrinos) que conduziu a importantes mutag6es agricolas e paisagisticas.
Estas traduzem-se fundamentalmente no incremento da 6rea dedicada d citricultura: laranja,

tangera, tangerina, clementina, e lim6o, da orla litoral ao barrocal, substituindo as culturas e

os pomares de sequeiro (com o desaparecimento do figueiral que havia predominado at6
entSo), e da 6rea destinada d horticultura, especialmente da horticultura protegida com base

em abrigos de pl6stico, elevados (estufas) para a produgSo de primores: tomate, pimento,
pepino, feijSo verde, meldo e morango.

Com efeito,

a

alteragSo das culturas agricolas na Campina

de Faro

-

OlhSo introduz

cambiantes no mosaico paisagistico que se manifesta tanto na estrutura fundi6ria com a

fragmentagSo

da propriedade, com a subdivisio

predial, como

na complexidade

e

diversidade da paisagem, agora mais homogeneizada e artificializada.

Na realidade, a disponibilizagSo de incentivos financeiros ao investimento e d reconversSo

das unidades agricolas, como consequdncia da adesSo de Portugal d UniSo Europeia, o
oa'

COSTA, M.J., As Quintas da Campina de Faro. Levantamento e CaracterizagSo, vol.
Curso de Arquitectura Paisagista, Universidade do Algarve, Faro,2004, p.17 .
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l, Relat6rio de Trabalho de Fim de

aumento do poder de compra no pais,

o

advento da plasticultura

e a introduSo de

tecnologias de captagSo de 6guas subterrineas parecem estar na base das dindmicas de
transformagSo da paisagem rural.

Das hortas tradicionais, compartimentadas por sebes vivas, onde horticolas e fruticolas se
organizavam meticulosamente na divisSo do espago, altemando culturas ordenadas com
figueirais de aspecto desalinhado, e o solo se armava

d raza, em vai-vens ou camalh6es

para se poder conduzir a 6gua e controlar o tempo de infiltragdo de acordo com o tipo de

cultura, passou-se a uma paisagem simplificada, n6o compartimentada, quase na sua
totalidade regada (por modernos sistemas de rega localizada a partir de furos e moto-

e a uma paisagem artificializada

bombas)

dominada pela linearidade dos pomares de

citrinos e pelas baterias de estufasaso.

Por outro lado, os sistemas de rega tradicionais que valorizavam e compartimentavam a
paisagem foram abandonados,

o que tem conduzido nos 0ltimos anos d degradagSo e

destruigdo de um importante patrim6nio hidr5ulico

e a um grande

empobrecimento da

paisagem.

A crise da paisagem rural manifesta-se,

assim, num mosaico agricola cada vez mais

fragmentado, quer pela ampliagSo e modernizagSo da rede vi6ria e pela crescente dispersdo

da edificagSo, quer por uma estrutura fundiSria extremamente retalhada composto por um
micro

-

mosaico, resultado da divisSo sucessiva de um cadastro disperso por in0meros

proprietSrios, a que h6 que juntar a perda da diversidade biol6gica e cultural motivada quer

pelo dominio, quase exclusivo, das culturas de regadio, quer pelo abandono dos espagos
agrdrios que se transformam em espagos expectantes, permanecendo vazios de actividade
e de sentido, d espera de poderem ser urbanizados.

O mosaico paisagistico herdado dos romanos e dos 6rabes, caracterizado por um acerto
entre as circunstdncias de meio e a sua humanizagSo, e pela interdependEncia entre a
cidade e o campo, foi sucessivamente "ratificado" na sua sagragSo tendo ficado desenhado
praticamente at6 aos dias de hoje.

Pena 6 que a alteragSo dos modos de vida da comunidade humana tenha modificado, por
vezes de forma t6o drdrstica e num curto periodo de tempo de pouco mais de meio s6culo, a

a paisagem sabiamente construida desde h6 dois mil anos por sucessivos

povos

e

gerag6es.
Para que ndo se perca o conte0do est6tico e biol6gico de ineg6vel valor cultural e a pr6pria
memoria que a paisagem ainda encerra, urge contrariar o processo imobili5rio especulativo,
o abandono ou substituigSo dos agrossistemas tradicionais e das populag6es que atrav6s da
actividade agricola cuidam a paisagem.

"o cosrA,

M.J., ob. cit., p.2o
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As formas especificas de organizagdo do espago resultado da conjugagSo de aspectos de
ordem ecol6gica com outros decorrentes do carScter antropol6gico do sitio, permitem-nos
conhecer e interpretar a paisagem recorrendo ao conceito de tipologia enquanto estudo dos
tipos de paisagem e sua utilizagSo em futuras interveng6es no territ6rio.

Apesar das profundas alterag6es a que estSo sujeitas, as tipologias de paisagem agr6ria
inventariadas constituem, na generalidade, formas de organizagSo e gestSo espacial que

reflectem quer

a

ecologia mediterr6nea, quer

as mfltiplas influCncias culturais

que

determinaram a evolugfio da paisagem.
RazSo pela qual a identificagSo das tipologias se apoiou nas dinimicas de transformagSo

paisagistica, tanto nas mais antigas como nas mais recentes, e quer de natureza agr6ria
como n6o agrdria.
Relativamente ds primeiras, de natureza especificamente agr6ria, a conversSo da vegetagdo

potencial natural em sistemas agro-silvo-pastoris, tradicionalmente de origem remota, e a
conversSo destes em pomares de citrinos e em horticultura protegida (com base em abrigos
e em modemos sistemas de rega localizados) realizada nas 0ltimas d6cadas, constituem um

processo de organizagSo

e

gestSo

da paisagem cuja expressSo espacial permitiu

a

identificagEo de tipologias de espago agrdrrio.

Por outro lado, no que diz respeito ds tipologias de natureza ndo agr6ria associadas ao

intenso processo de urbanizagSo da paisagem responsdvel pela sua fragmentagSo e
consequente aparecimento de espagos devolutos, abandonados e esquecidos entre as
6reas edificadas, optou-se por os integrar numa tinica tipologia especifica: a de espagos n6o

-

edificados em espago urbano.

Devendo ser considerados como uma oportunidade de projecto tendo em vista

a

sua

qualificagSo como espagos de viv6ncia urbana, muitos deles apresentam uma importdncia

vital enquanto suporte paru a estrutura ecol6gica (ocorrOncia de processos ecol6gicos e de
produgSo agricola)

e para a

estrutura cultural

e

patrimonial (espagos de memoria da

paisagem tradicional e do seu patrim6nio, espagos de produgSo e recreio, espagos de forte
identidade paisag istica).

Procedeu-se, tamb6m,

costeiro,

a

d

inventariagSo de realidades espaciais afectas ao ecossistema

circunst6ncias ecol6gicas especificas

que resultaram do processo

de

humanizaEdo da paisagem, pela sua construgdo ou preservagSo.

A sistematizagdo tipologica foi realizada considerando a explicitagSo de crit6rios de definigSo
tipologica dos "espagos livres" da paisagem, utilizado por Teresa Alfaiate no projecto de

estudo sistemStico dos tipos paru

a

Regido de Lisboaasl,

e reelaborados e adaptados

d

paisagem em estudo.

o"

ALFAIATE, T., ExpressSo dos Valores do Sitio na Paisagem, Dissertag6o de Doutoramento em Arquitectura Paisagista,
- lSA, Lisboa, 2000, pp.'t35-175.
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Presentes na Carta de Estrutura Fundi6ria e de Tipologias de Espago Agr6rio e Natural,
foram identificadas as seguintes tipologias de paisagem:

i) espago aberto - diz respeito d ocupagSo e usos do solo relativos a duas situag6es
morfologicas e ecologicas bem distintas. Por um lado, correspondem a parcelas destinadas

d

horticultura associadas

a solos

aluvionares com elevada capacidade de produgEo de

biomassa, d disponibilidade hidrica e ao relevo suave com declives inferiores a 67o, e por

outro lado, a areas de matos baixos nas encostas dos afloramentos calc5rios onde os
declives superiores a 160/o e o substrato geol6gico determinam condig6es hostis d pr6tica

agricola, acentuadas pelos fen6menos de erosSo do solo

e

consequente escorrimento

superficialda 5gua;

ii) espago coberto

- constituindo com a anterior

as duas tipologias extremas, corresponde a

6reas onde se pratica a horticultura protegida com base em abrigos de plSrstico, elevados e
cobertos, ocupando 6reas cada vez extensas na Campina de Faro

-

OlhSo e conferindo d

paisagem uma imagem de maior artificializagSo. Associada ao processo de "modetnizag1o"

da agricultura e ao aumento da produgSo de primores, esta tipologia de espago agr6rio
corresponde, ao contr6rio da anterior,

a uma realidade

espacial recente vinculada a

mutag6es profundas no mosaico agricola e paisagistico do Algarve;

iii) espago

compartimentado

-

distribui-se por 6reas que apresentam

os solos que

potencialmente det6m os maiores indices de fertilidade para o desenvolvimento das plantas

e a produgSo de biomassa, caso dos aluviossolos na planicie costeira onde 6 estruturado
por sebes de vegetagdo, e caso dos solos mediterrdneos no barrocal, estruturado por muros

de pedra solta.

A vinha, que tanto surge no litoral, como no barrocal, aqui em condig6es particulares,
integrada nesta tipologia.

A

estS

representatividade dos espagos compartimentados est6 a

diminuir na Campina em 5reas onde

a

pressSo urbanistica

6 mais intensa, ganhando

alguma expressSo no barrocal em 6reas onde, apesar do abandono da actividade agricola,

a estrutura agr{ria associada ao pomar de sequeiro traduz, ainda, um determinado grau de
coer6ncia e um car6cter mais vincado da paisagem.

a uma situagSo morfologica e ecologica especifica correspondente ao sistema
h0mido lagunar, as 6reas de salinas correspondem a espagos compartimentados cujos

Vinculado

elementos de compartimentagSo, apesar de distintos dos anteriores, permitem igualmente
situag6es de relag6o e permeabilidade visual.
Para al6m de estarem associados aos espagos abertos, esta tipologia de paisagem, na sua
faceta terrestre, aparece conjugada com os espagos pontuados;
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iv) espago pontuado

-

constituindo uma configuragEo de paisagem caracteristica da regi6o

algarvia, corresponde a campos ocupados por 6rvores distribuidas de forma dispersa

dos pomares tradicionais de sequeiro

-

-

caso

ou de forma regular - pomares de regadio ou

pomares de sequeiro plantados recentemente.

Com uma expressSo mais significativa at6

d

D6cada de 1980, os espagos pontuados

irregularmente, correspondentes d tradicional cerca mediterr6nica, surge fundamentalmente

nos relevos menos acidentados do barrocal onde tem vindo a ser progressivamente
abandonado ou substituido pela citricultura. Atrav6s do regadio, os espagos pontuados de

forma irregular perdem expressSo a favor dos pomares de citrinos invariavelmente
regulares, com um compasso de plantagSo cada vez mais apertado configurando uma
malha progressivamente mais estreita e compartimentada, quase fechada;

v) espago fechado

-

corresponde a uma estrutura densa dominada pelas esp6cies arb6reas

que constituem o principal elemento de definigSo formal e em que as esp6cies arbustivas e
sub-arbustivas, sob coberto, contribuem para o fechamento dos campos ao nivel do solo.

A presenga residual de espagos fechados que correspondem a matas de pinheiros com
matos mediterr0nicos baixos, reflectem a antiga e intensa humanizagSo da paisagem
atrav6s da actividade agricola e urbanizadora, a que se juntou nas 0ltimas d6cadas a
componente turistica. Esta actividade parece constituir, face d localizagSo privilegiada
daquelas formag6es florestais junto d zona lagunar, uma ameaga d sua sobreviv6ncia.

vi) espago meandrizado

-

com grande expressSo e significado na paisagem em estudo,

constitui uma ocorrOncia natural de extrema import6ncia no funcionamento ecol6gico e no
dinamismo s6cio-econ6mico do meio. Correspondente ao sistema lagunar
sapais, vasas, canais e esteiros
ilhas-barreira

-

-,

e ao sistema dunar

-

- constituido por

relativo d peninsula do AncSo e ds

representa uma paisagem com um padrdo especifico e um forte car5cter

pr6prio, de especial valor no dmbito da conservagSo da natureza a nivel regional, nacional e
europeu.

vii) espago n5o-edificado em espago urbano - corresponde ao conjunto dos vazios

de

edificagdo em espago urbano e suburbano, compreendendo quer as tipologias tradicionais,

pontuais (praga, largo, jardim, logradouro, etc.) ou lineares (rua, avenida, alameda, etc.),

quer os espagos residuais, activos ou n6o, abandonados, obsoletos, que no seu todo
poderSo constituir um sistema de espago colectivo que dever6 dar forma, organizar e
qualificar a cidade regional, atrav6s de estruturas e elementos de continuidade ecol6gica e
cultural.
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A esta tipologia de espago, concentrada nas zonas envolventes das cidades de Olhdo, Faro

e

e natural, representativas de
paisagens equilibradas e sustent5veis, como parte integrante do sistema de espagos
Loul6, devem juntar-se as tipologias de espago agr5rio

p0blicos do novo modelo de urbanizagdo.
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Patrimonio paisagistico: patrim6nio natural e patrim6nio cultural.

Na Carta de Patrimonio, baseada numa abordagem integrada do patrim6nio cujos bens,

naturais

e

culturais,

se

entendem complementares, sin6rgicos

e

indissoci6veis,

consideraram-se, para al6m dos resultados obtidos da interpretagSo ecologica e cultural da
paisagem realizada no dmbito desta dissertagdo, os elementos patrimoniais inventariados
pelo ICN e pelo IGESPAR, classificados ou em vias de classificagSo.

A leitura global e transversal do

patrimonio baseada numa dial6ctica permanente entre

natureza e cultura, entendendo-as como partes indissoci6veis de um todo indivisivel cujo
desenvolvimento, a longo prazo, pressup6e uma intervengSo no patrim6nio comprometida
com o genius /oci e com a sustentabilidade, permitiu a seguinte inventariagSo:

a) o patrim6nio natural compreende: (i) as 6reas afectas ao Parque Natural da Ria Formosa
considerada uma 6rea de paisagem protegida de interesse nacional

Ombito

da

conservagSo

e

internacional, no

da natureza; (ii) conjunto dos locais cujo elevado

interesse

biogeofisico e ecol6gico-geomorfologico determina o seu valor patrimonial geomorfologico
(Quadro 6.2.); (iii) os solos cuja potencialidade ou interesse agricola e/ou ecologico alcanga
par6metros mais elevados e constituem, por essa razdo, patrim6nio pedologico a proteger e
preservar;

b) o patrim6nio cultural 6 constituido : (i) pelo patrimonio urbano que integra os centros
historicos das cidades de Olh6o, Faro e Loul6, e os nfcleos tradicionais de Quelfes, PechSo,
ConceigSo, Est6i, Santa B6rbara de Nexe e S. Lourengo

;

(ii) pelo patrim6nio arquitectonico que inclui, para al6m de elementos edificados isolados
como as pontes do Ludo e de PechSo (ambas do s6c. Xvlll), aforlaleza de S. Lourengo da
Barra de Faro (sec. XVll), um importante conjunto de moinhos de mar6 da Ria Formosa do

sec. XVlll (moinhos dos Penteados, do Grelha, do Chico Pego, da Torninha, Assentista,
Manuel Lflzaro, Francisquinha, Antonio Grelha e da Palmeira), quer edificios isolados com
interesse cultural, caso dos "montes" algarvios representativos da melhor arquitectura

vern6cula da regiSo (disseminados por toda 6rea em estudo) e directamente ligados
fertilidade dos solos
territorial

e

e d cultura agricola intensiva, quer edificios e

d

respectivo contexto

paisagistico com significado hist6rico, caso do Pal6cio JoSo L0cio

e

pinhal

envolvente, do Pal5cio de Estoi e respectivos jardins, e de um conjunto importante e valioso

de Quintas (edificio e respectivo espago de produgSo e recreio)

-

Quinta de Marim, Quinta

do Brejo, Quinta do Major, Quinta do Calhau e Quinta de Bela-Mandil na envolvente de
Olhdo, Quinta do Rio Seco (Ermida de S. CristovSo do s6c. XVI), Quinta de Santo Antonio
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do Alto (sec. XX), Quinta J0dice Fialho (s6c. XIX), Quinta dos Carreiros do Meio (s6c. Xvlll),

Quinta Penha (sec. XVlll), Quinta Bivar C0mano (s6c. XVlll), Quinta de Marchil (sec. XVlll) e

Horta do Ourives (s6c. XVll) pr6ximas de Faro, e as Quintas do Rosal, da Fonte, de
Betunes, do Barracoso e da Marroquina junto de Loul6.

As referidas Quintas e Pal6cios constituem

importantes elementos patrimoniais cujo

interesse e valor arquitect6nico e cultural adv6m quer da qualidade e singularidade da sua
arquitectura, quer da estrutura e organizagSo do espago rural e de recreio, designadamente
os sistemas hidr5ulico e de compartimentagEo como elementos ordenadores e valorizadores
do espaqo, e jardins privados associados ao recreio e lazer.

A sua importdncia na organizagSo da

paisagem rural

e no abastecimento de produtos

agricolas aos centros urbanos, determinou a sua localizagSo, na maioria dos casos, em
fungSo dos recursos hidricos e da rede viSria, proxima dos cursos de 6gua e dos principais
acessos ds cidades.

Assume-se, deste modo, que a preservagSo dos valores hist6ricos contempla tanto edificios
isolados com significado historico-artistico, como edificios no seu contexto espacial, bem
como a paisagem onde se inserem, pois sem d0vida que grande parte do significado e do

valor cultural dos elementos edificados resulta da sua relag6o com a envolvente urbana,
rural ou natural.

e

se prende
exclusivamente com o im6vel em si, mas tamb6m com a envolvente, mais ou menos
proxima, considerando e valorizando um importante conjunto de relag6es baseadas em
Pelo que em termos de protecgso

preservagSo do patrimonio, esta n6o

interesses de ordem historica e paisagistica, nomeadamente arquitectonica e arqueologica;

(iii) pelo patrimonio arqueologico que compreende distintos tipos de sitios, estruturas e
elementos relacionados com o povoamento de diferentes 6pocas.

Se as ind0strias paleoliticas de Marim e Quatrim fiunto a OlhSo), de Ferradeira (entre esta
aquela cidade e Faro) e do Ludo (a poente de Faro) constituem os primordios da
humanizagSo do territorio, o seu povoamento poder6 remontar d 6poca de colonizagSo pr6-

romana. Faro teria, ent5o, um carScter de entreposto comercial que os romanos terSo
modificado e transformado em urbe. Esta teria sido composta por um oppidum, um santu6rio

e uma unidade conserveira.
A actual Quinta de Marim ter6 sido uma villa com olaria e salga de peixe, tendo ao lado uma

necropole (estrutura aut6noma). Outras villae como Lejana, Galvana
correspondido

e

Milreu terSo

a importantes unidades agr6rias. A centuriagSo rural todavia com

alguma

expressSo na estrutura fundi6ria actual, surge na 5rea correspondente ao tri6ngulo com os

v6rtices em PechSo, Faro e Valados (a poente de Santa B6rbara).
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S. JoSo da Venda parece corresponder a um sitio romano especializado na manufactura do
barro (olaria), associado d componente religiosa atrav6s da presenga de um possivel

templo. TorrejSo Velho

e Bela Mandil correspondem a estag6es romanas, a primeira a

balne6rios e a segunda a uma necr6pole, ambas em risco de destruigSo.

Tamb6m Loul6 apresenta vestigios da ocupagSo romana configurando-se, no entanto, como
um sitio de estatuto ou fungdo indeterminados.

Os mugulmanos erguem nos sitios romanos de Faro e Loul6 sistemas defensivos

com

habitat internos.

Estes foram os sitios, estruturas e elementos de interesse e valor arqueol6gico que se
consideram importantes para integrar a Estrutura Cultural e Patrimonial da Paisagem.
Ligando os valores e os bens patrimoniais, naturais e culturais, inventariados, surge uma
rede de percursos que permite o acesso e a usufruigSo de todos os elementos do patrim6nio

natural (patrimonio geomorfol6gico, patrimonio pedologico e 5rea de paisagem protegida
classificada como Parque Natural) e do patrimonio cultural (patrimonio urbano, patrimonio

e

arquitectonico

arqueologico)

e que deve

integrar tanto

a

Estrutura Cultural como a

Estrutura de Mobilidade.

.

Rede viSria

A rede vi6ria da area em estudo 6 constituida por distintas tipologias de infra-estruturas de
mobilidade, quer por via terrestre (rodovi5ria e ferrovi6ria), quer por via maritima. A presenga
do aeroporto completa o sistema de mobilidade que n6o conta com infra-estruturas cicl6veis.

Apresenta no que diz respeito a componente rodovi6ria um vasto e diversificado conjunto de

tipos de vias
municipais

e

via r6pida, itiner6rio complementar e circular urbana; estradas nacionais,
locais; caminhos rurais e agricolas - que configuram uma rede densa e

-

espacialmente homog6nea, embora sem definir ligag6es estruturantes ao nivel dos diversos

modos de transporte

e sem articulagSo suficientemente coesa com a estruturagio do

espago economico e urbano.

Se antes da D6cada de 1980 as cidades baseavam a sua expansSo nos principais acessos
sendo a cidade OlhSo atravessada pela EN 125 (o que ali6s ainda acontece) e Faro apoiava

o seu crescimento urbano naquela estrada e na EN 2,

estas antigas rodovias

transformaram-se, atrav6s do crescimento linear, em eixos urbanos intensamente edificados
config

u

rando-se como estradas-ruas congestionadas.
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O uso intensivo do autom6vel e os novos hdrbitos de consumo e de distribuigSo promoveram

a construgdo de

habitagSo

e estabelecimentos comerciais, incluindo grandes superficies,

densificando as margens das antigas estradas, tanto nacionais como municipais, na maioria

dos casos sem que se tivesse verificado a sua qualificagdo em termos urbanisticos e
paisagisticos.

Por outro lado e associado quer d dispersSo da habitagSo e do emprego, quer d expansSo
autom6vel que se materializou no crescimento das taxas de motorizagdo, verificou-se a
partir daquela data, o forte incremento da rede vi5ria de diferentes niveis.

A rede nacional que atravessa a Srea em estudo completou-se com recurso d Via do lnfante

(A22)

e respectivos

acessos, ao ltiner6rio Complementar lC4

ed

variante urbana do

Aeroporto e que, embora tivesse beneficiado a articulagSo entre a rede local e os novos
itiner6rios, n6o contribuiu com melhorias substanciais nem para a organizagSo da circulagSo
na malha urbana e territorial, nem para a estruturagSo do territ6rio urbanizado.

A rede vi6ria apresenta-se, na generalidade, desqualificada, frdgil e labirintica. Os novos

e

velhos tragados vi6rios, de distintas tipologias e diferentes niveis, permanecem, assim, sem

se incorporarem no "esqueleto" da paisagem urbanizada, constituindo aut6nticas fracturas

na estrutura e funcionamento do mosaico territorial, promovendo a sua desorganizagSo
espacial e funcional.

A rede ferrovi6ria, antiquada e sem qualidade, contribui d semelhanga da rodovi6ria, embora

sem a expressSo desta, para o fraccionamento estrutural

e

funcional

do mosaico

paisagistico e para a desqualificagSo da imagem urbana, "cortando" a cidade de OlhSo em

duas e constituindo um verdadeira barreira nas conex6es entre a cidade de Faro e a Ria
Formosa, que se v6em, assim, de "relag6es cortadas".

A inexist6ncia de infra-estruturas cicl6veis e o d6fice de infra-estruturas que favoregam a
circulagSo pedonal, em condig6es de seguranga e conforto, constituem outro aspecto
negativo no sistema de acessibilidade e mobilidade.

A revisSo do actual modelo, incrementador das infra-estruturas para a mobilidade privada e
desqualificador da paisagem urbanizada, exige estrat6gias integradas de planeamento
baseadas no desenvolvimento de redes e corredores de transporte colectivo eficientes
metro de superficie, comboio, autocarro

redes de percursos pedonais

e de

- com zonas de interface modal, e na criagSo de

ciclovias, que devem passar

elementos vertebradores, fundamentais, do sistema urbano Olh6o

O conhecimento e a

caracterizagSo

-

a ser considerados

- Faro - Loul6.

da rede vi6ria 6 de fundamental import6ncia

na

(re)definigSo da estrutura de mobilidade, considerada uma das estruturas fundamentais da

paisagem conjuntamente com a estrutura ecol6gica, a estrutura cultural e patrimonial, e a
estrutura edificada.
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.

Area edificada existente

A

Area edificada

e

constituida pela totalidade das zonas

e

elementos edificados

relacionados com os espagos onde o homem vive, trabalha ou se diverte, incluindo todos os

edificios independentemente dos usos (habitagSo, equipamentos colectivos, f6bricas,
armaz6ns, etc.). O espago edificado existente e respectivos usos, corresponde ao
levantamento efectuado com base nos Ortofotomapas (lGeoE,2004, escala 1:10 000) e no
trabalho de campo realizado entre 2004 e 2006.

A 6rea edificada, apoiada na rede viSria anteriormente analisada, caracteriza-se, de acordo
com a identificagSo dos padr6es urbanisticos dominantes e com a an5lise da din6mica
construtiva e urbanizadora, efectuadas, pela heterogeneidade e des-continuidade espacial,
e pela diversidade de morfologias de povoamento que constituem, no seu todo, territ6rios de
urbanizagdo difusa carentes de uma imagem forte e identific6vel.

O tecido edificado do sistema urbano OlhSo

-

Faro

-

Loul6, c,ada vez mais complexo e

extenso, apresenta uma multiplicidade de configurag6es espaciais que correspondem a
distintas morfologias urbanas e territoriais:

i) a estrada-mercado que corresponde fundamentalmente a EN125, lC4 e EN2, conferindo
"continuidade edificada" ao tecido sem contribuir, no entanto, para

a sua estruturagSo

e

coesdo urbanlstica e territorial;

ii) as antigas e novas centralidades que correspondem, respectivamente, aos

centros

historicos e tradicionais das cidades de Olh5o, Faro e Loul6, e aos novos centros mais ou
menos perif6ricos e especializados que surgem maioritariamente associados ds novas infraestruturas rodovi6rias (Forum Algarve, Parque das Cidades, Centro Empresarial do Algarve

e

Mercado Abastecedor da Regido de Faro, Centro de FormagSo Profissional de Faro,

Parque Empresarial e Comercial de Olhio, Parque lndustrial e Comercial de Loul6, Campus
de Gambelas da Universidade do Algarve);

iii) fragmentos urbanos e edificados associados d dispersSo da urbanizagSo (Goncinha,
Quinta do Major, Vale de Carneiros e Vale da Amoreira, Montenegro, Gambelas, Quinta do
Lago) e fragmentos de espagos abertos intersticiais, progressivamente pulverizados;

iv) os pequenos e contidos n0cleos urbanos tradicionais associados d actividade agricola
(Quelfes, PechSo, ConceigSo, Est6i, St'B6rbara) e d actividade piscatoria (Armona, Culatra,
Hangares, Farol).

Em termos gerais, verifica-se que a distribuigSo espacial do tecido edificado apresenta um
carScter heterog6neo com extensas 6reas edificadas concentradas na costa, junto d zona

lagunar

da Ria

Formosa, onde

se situam as duas principais cidades e o
216

principal

aglomerado urbano-turistico, que contrastam quer com os n0cleos compactos distribuidos
pelo barrocal e pelas ilhas-barreira, quer com a edificagSo praticamente continua ao longo
das rodovias, ou dispersa pelas f6rteis terras da Campina e do Barrocal.
Esta situagSo de ocupagSo difusa tem vindo a reflectir, de modo cadavez mais acentuado, o

car6cter hibrido

a que os fen6menos de conurbagSo,

ocupagSo urbana e rural,

geradoras de conflitos entre a

dio origem.

As tipologias e morfologias de humanizag1o deste territorio expressam os recursos naturais
e paisagisticos. Se, inicialmente, os solos com elevada aptidSo agricola, a disponibilidade de

6gua no meio terrestre, e a abunddncia de marisco e peixe no meio marinho, justificam a
presenga das populag6es, em aglomerados e/ou dispersa, no desenvolvimento de uma
agricultura continuada na Campina e no barrocal, como 6rea de abastecimento de produtos
horticolas e fruticolas do Algarve e de Lisboa, e no exercicio da actividade piscat6ria em
"aldeias" nas ilhas, como 6rea de abastecimento da regiSo, mais recentemente, a riqueza
ambiental
segmento

e paisagistica justifica o desenvolvimento da actividade turistica
Sol- praia - golfe.

associada ao

Paralelamente, e neste caso sem vinculagSo directa dr utilizagSo dos recursos naturais e
culturais, mas antes pelo contr6rio, ignorando-os temos vindo a assistir d "explosSo" dos

principais aglomerados urbanos acompanhada do aumento do crescimento linear

e

da

dispersSo da edificagSo por todo o territ6rio, configurando um tecido de escassa qualidade

urbanistica, desconexo, desequilibrado, pouco harmonioso na relagSo entre as suas partes

e na relagSo com o hinterland, e sobretudo irracional nas solugOes vi6rias e "paisagisticas",
gragas ao predominio de processos de produgSo altamente especulativos incentivados por
uma deficiente aplicagSo dos "planos e da leis".

Uma explosSo que

a partir da D6cada de

Oitenta do s6culo XX se manifesta numa

dispersSo de grandes e pequenos fragmentos com altas densidades e r6pido crescimento

ou com baixas densidades e crescimento mais lento, mas onde o espago p0blico 6 sempre o
principal sacrificado.

J6 neste s6culo e apesar da exist6ncia de distintos instrumentos de planeamento aos niveis
regional, municipal e local, os problemas inerentes a uma urbanizagSo galopante t6m vindo

a

aumentar uma vez que

o veiculo legal do

desenvolvimento urbano continua

a

ser

essencialmente o projecto de loteamento que, descurando obviamente o entendimento da
cidade como um todo e as suas inter-relag6es com a regi6o onde se insere, cria uma "manta
de retalhos" edificados desestruturados e desarticulados entre si e com os espagos abertos,

cuja colmatagSo com edificagSo acaba por se verificar quase sempre, mais tarde ou mais

cedo, negligenciando, deste modo,

a criagSo de um sistema de espago

colectivo de

fundamental importdncia para o equilibrio ecol6gico, a produg6o de alimentos e o recreio
das populag6es.
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E nestas 6reas edificadas, cuja superficie triplicou nos 0ltimos vinte e cinco anos, que de
acordo com o Census de 2007 e do lNE, residem permanentemente mais de cem mil
habitantes, configurando-se como uma cidade (regi6o) de m6dia dimensEo no contexto
ib6rico.

A

e

que sum5ria, das 6reas edificadas existentes,
configuradoras de uma rede urbana fragmentada e formada por justaposigSo de
an5lise

caracterizagSo, ainda

aglomerados urbanos "incompletos", 6 essencial para a definigSo de uma estrutura edificada

que conforme um sistema urbano equilibrado, coerente e estruturado, assente na
complementaridade e interacgSo entre as distintas 6reas edificadas e entre estas e os
espagos n6o-ed ificados.

Nesta perspectiva, pata planear e desenhar a cidade torna-se imprescindivel entender a
globalidade dos espagos

e suas inter-relag6es, convictos de que baseados numa nova

cultura da paisagem, quanto mais nos interessa o espago urbano e edificado, tanto mais nos

O":::,r"r"ssar

o espaQo rural e natural.
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Fig. 6.14 Area Edificada existente.
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Mosaico paisagistico: sistemas

-

Mosaico paisagistico: estrutura, funcionamento e

mudanga.

A an5lise e interpretagdo da paisagem como um conjunto de pegas encaixadas e interactuantes, como um mosaico de distintos espaEos e elementos (edificado, natural, agr6rio,

vi6rio, etc.) submetidos globalmente

a

uma matriz ecologica de car6cter universal,

proporcionam informagSo e instrumentos para o ordenamento e projecto da paisagemas2.
Considerando a leitura ecologica e cultural da paisagem desenvolvida e a Carta de Usos do

Solo, CCDR, 2004, escala 1:10 000, pretende-se aplicar o m6todo de an6lise do mosaico
territorial, proposto pela ecologia da paisagem, ao sistema urbano OlhSo - Faro

modo

a

estabelecer principios

e

possiveis modelos para

-

Loul6 de

o seu (re)desenho e

(re)ordenamento.

O mosaico paisagistico que actualmente estrutura e ordena o espago da regiSo em estudo

6, desde uma vis6o global e sint6tica, e numa primeira aproximagSo d diversidade e
complexidade da paisagem, constituido por cinco sistemas fundamentais: (i) o sistema
urbano constituido pelo conjunto de 6reas, espagos e elementos urbanizados e edificados,
anteriormente identificados; (ii) o sistema agricola que compreende os distintos espagos e
estruturas de vegetagSo relacionados com a produgSo de biomassa e de alimentos (campos

agricolas, sebes, matas, etc.); (iii) o sistema de espagos naturais que corresponde d 6rea
integrada no Parque Natural da Ria Formosa (planicie costeira, sistema lagunar e dunar) e d
6rea de matos no barrocal; (iv) o sistema hidrico, associado

dr

hidrografia, est5 directamente

relacionado com a circulagSo da 5gua, do ar e de nutrientes e sedimentos, correspondendo

ao conjunto das linhas de drenagem natural que integram as sub-bacias hidrogr6ficas
identificadas; (v) o sistema vi6rio 6, tal como o anterior, um sistema de movimento, neste

caso vinculado a outras circulagOes impoftantes na paisagem como sdo os fluxos de
pessoas, bens e mercadorias, e compreende a rede vi6ria existente nas suas distintas
tipologias e niveis, incluindo os v6rios modos de transporte designadamente, rodovi6rio,
ferroviario, maritimo, mas tamb6m, a6reo.

Os distintos sistemas interligados asseguram, conjuntamente, o funcionamento ecologico e
social do mosaico paisagistico sendo respons6veis pela organizagSo espacial e funcional da
regiSo urbana.

o"

FORMAN, R.T.T., Land Mosaics: The Ecology of Landscape and regions, Cambridge University Press, Nova lorque e

Cambridge, 1995, p.

279

-z

CJ

€
;
!

!3

9
F
.;

B 9=
E
Eq
; PB

li
E*E rE oE
E
gg

i! op€
EE 1B
i< i:

(J

,3

F

a
'9p

P

8
3

tES

e
rEF

Lri

: ;EE He reH

_g o,EE i.:
3
8e
Er E E **

) HI
t 61

H
6

.EE;U(,h'1t66.-EFU
fr,;j.<<doojEj>d:;;
-_.E--

H
H
6
6

irr)

g6

E

i

:

?H
o-

B

a
(,
E

H
\
6

)

@

F

o

@
oL 99ZrEZ

q
@

a
N

l\

i
I
I

l)
al----

ti
'+

\

\

1

$

5

{

I

-1

1

I

t

...:

,\
il

,,*

-t.rrf,'/l

r

tft
N

d
h
N

s6'ztEglz

b*

D11.

t \

\l

{r"

r

-4

r!
\

t&

*\

Com efeito, o modelo de an6lise e intervengSo tenitorial proposto pela ecologia da paisagem

- land mosaic - que baseado nos principais usos do
solo - land use - permite entender a paisagem como um mosaico estrutural - funcional
cujos elementos estruturantes: matriz - corredores - fragmentos se relacionam espacia! e
estabelece um mosaico paisagistico

funcionalmente, e estSo sujeitos constantemente a mudangas, constituindo o seu padr6o de
distribuigdo relativa o factor fundamental na correcta definigSo e entendimento do mosaico.

Tendo em vista o (re)ordenamento e a reestruturagSo paisagistica da "regi6o" em estudo,
procedemos d an6lise e caracterizagdo do seu mosaico paisagistico actual:

a) a estrutura est6 composta: (i) pela matriz agro-marinha constituida pelo espago agr6rio
directamente vinculado aos campos agricolas (pomares de regadio e de sequeiro, hortas,
estufas e vinhas), e pela zona lagunar associada ds actividades da pesca e da mariscagem,
produgdo de bivalves e de sal. S5o estes espagos que dominam os processos ecologicos ao

nivel da regiSo e que constituem o tecido paisagistico em que se inserem os fragmentos e
corredores.

A matriz compreende, deste modo, os espagos marinho e agr6rio que relacionados com as
actividades tradicionais

de

utilizagSo dos recursos naturais end6genos, dominam e

garantem, todavia, o funcionamento

e coer6ncia globais da paisagem; (ii) os corredores

desempenham uma fungSo vascular dentro da matriz ao constituirem meios privilegiados de

transporte

de energia

e

mat6ria, mas tamb6m

de apoio ds actividades humanas.

Estreitamente associados com os principais fluxos identificados, os corredores, var6veis em

tipologia e fung6es que desempenham, correspondem ds rodovias e ferrovia, ds linhas de

6gua e de festo, ds sebes de compartimentagSo (vivas ou inertes), ao corddo dunar que
conforma as ilhas e a peninsula, e ainda as barras, canais e esteiros da laguna; (iii) se a

matriz agro-marinha domina

a

coer6ncia funcional da paisagem dominando-a tamb6m

espacialmente, apesar dos espagos edificados ocuparem extensas 6reas, e os corredores

constituirem meios privilegiados

de

circulag6es importantes (hidricas, atmosf6ricas,

faunisticas, humanas, etc.), o papel dos fragmentos n6o 6 menor, pois a partir de certo nivel

a

fragmentagSo compromete efectivamente

a

coerOncia

e

integridade estrutural da

paisagem, sendo que da ocorrdncia apenas de fragmentos de pequenas dimens6es,
podemos entender que a paisagem est6 esgotada, fragmentada para al6m do seu ponto de

e

formas de fragmentos correspondem
fundamentalmente aos aglomerados urbanos de maiores e menores dimens6es, difusos ou
coer6ncia funcional;

as

distintas tipologias

n5o, aos loteamentos urbanos (parques empresariais, industriais, desportivos),
e areeiros, e aos matos.
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is

saibreiras

Considerando que o mosaico resulta da forma como a matriz, os corredores e os fragmentos

se

relacionam espacialmente,

a

configuragSo

do mosaico

paisagistico em estudo,

caracteriza-se, em termos estruturais, pela conjugagSo das seguintes configurag6esas3:

i) as cidades de Olh5o, Faro e Loul6 constituem grandes fragmentos - large patch

-

embutidos na matriz agro-marinha;
ii) os n0cleos urbanos compactos de Quelfes, Pech6o, ConceigSo, Est6i e Sta B6rbara, mas

tamb6m da Culatra, Hangares

e Farol, assim com as 6reas de matos e de extrac@o de

inertes, constituem pequenos fragmentos

-

small patch

-

envolvidos pela matriz;

iii) as ribeiras e as outras linhas de drenagem natural que conformam a densa
hidrogrSfica conferem uma configuragSo dentritica

-

dentritic

-

e

orgAnica

d

rede

paisagem,

reforgada pela rede de canais e esteiros que sulcam a laguna, visivel quando a mar6 est6
vazia;
iv) a compartimentagSo da paisagem, tanto no meio terrestre por sebes vivas na planicie e
muros de pedra seca no barrocal, como no meio aqu6tico nas salinas, constituem uma rede

de corredores rectilineos

-

rectilinear- cuja maior expressSo 6 dada fundamentalmente pela

densa rede.vi6ria;

v) a coexist6ncia, a presenga alternada dos distintos tipos de fragmentos anteriores,
constitui um verdadeiro tabuleiro de xadrez - checkboard - revelando a condigSo de
fragmentagSo que caracteriza, hoje, a paisagem em estudo.

As formas com lobulos de distintos tipos favorSveis d potenciagdo de interacA6es entre
elementos adjacentes, representativa do 6ptimo eco169ico e correspondente da
configuragSo inter-penetrante

-

interdigitated

-

ndo t6m expressdo no mosaico paisagistico

actual, sendo um indicador claro da aus6ncia de uma coer6ncia funcional elevada da
paisagem.

No planeamento e desenho urbano e territorial baseado na ecologia da paisagem, Richard
Forman propOe para o mosaico paisagistico uma estrutura "ideal" (Figuras 5.2 e 5.3, pp. 205

e 206) responsSvel por uma estruturagSo paisagistica completa, uma vez que inclui uma
s6rie de elementos estruturais que, segundo o autor, garante uma coer6ncia funcional
elevada d paisagem que os possua neste disposigSo e inter-relag5o.

Por analogia com a estrutura "ideal" e o modelo espacial propostos por Forman, podemos

desde logo intuir que a disposigSo funcional dos elementos estruturais e os principios
forma/fungSo que os caracteriza n6o assegurar6 uma coer6ncia funcional elevada d
paisagem em estudo.

453

Adoptaram-se as seis configurag6es do mosaico paisagistico propostas por Richard Forman, ob.cit., 2001, p.309.
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Contr6rias ds formas urbanas compactas que sdo favor6veis d conservagSo dos recursos

naturais

e

culturais uma vez que reduzem os riscos decorrentes de perturbag6es, os

fragmentos urbanos, dispersos

e

metast6ticos, comprometem

a coerOncia e

integridade

estrutural da paisagem, d semelhanga dos novos tragados vi6rios.

Tamb6m a inexist6ncia de formag6es ripicolas associadas aos cursos de 6gua de modo a

configurar corredores fluviais expressivos que conectem os espagos naturais (a zona
lagunar e os matos) que garantam um apoio de relevo a recursos naturais e ds actividades
humanas, compromete a integridade do conjunto, entre muitos outros exemplos que p6em
em evidOncia a necessidade de dotar a paisagem de uma estruturaas coerente, compteta e
legivel.

Atrav6s da percepgSo da configurag6o do mosaico paisagistico podemos, desde logo, partir
para uma an5lise do seu hipot6tico funcionamento.

b) O

funcionamento

do mosaico

paisagistico, implicito nos elementos estruturantes

analisados, relaciona-se com os fluxos

e

interac96es que nele ocorrem, podendo ser

ilustrado pelos numerosos e importantes fluxos e movimentos.

Entre estes, h6 a destacar na paisagem em estudo

e

considerando

a

classificag6o de

Forman, os seguintes vectores da paisagem (aqueles que concretizam os fluxos

e

as

interac96es):

i) os fluxos de massa

-

6gua, sedimentos, nutrientes

e vento

-

est6o associados aos

corredores naturais fundamentalmente aos cursos de 6gua, incluindo os de 6gua salgada
(barras, canais e esteiros) e ds suas correntes, de grande importAncia na dinimica costeira.

A fungdo de distribuigSo destes fluxos paisagisticos pelos corredores de drenagem natural
deve ser equacionado ao nivel da gestSo de modo a garantir uma maior eficiOncia de fluxos

e a protecgSo da matriz (conteng6o dos processos de erosSo, de fluxos de contaminantes,
de cheias e inundag6es);

ii) os vectores de locomogSo de animais voadores, animais terrestres e comunidades
humanas associados indistintamente d matriz, aos fragmentos e aos corredores,
caracteriza-se no geral pela pluri-direccionalidade , desempenhando os elementos tanto a

fungSo de condutor como

de barreira. Se os principais movimentos das

o" S"

populag6es

definigdo da estrutura do mosaico paisagistico 6 fundamental, ap6s esta definigdo ser6 necess6rio uma quantificag6o
" dos valores presentes na paisagem, de modo a que seja possivel estabelecer comparag6es entre diferentes
concreta
paisagens sobre uma base coerente. Existem, para isso, diversos m6todos designados por m6tricas da paisagem - conjunto
de regras que presidem a medida, o ritmo e a organizagSo da paisagem (FORMAN, R. e GODRON, M., ob. cit., 1986, pp.208210). Sobre esta temetica consultar rctfAO, A:8., MILLER, J., AHERN, J. e McGARIGAL, K., Measuring Landscapes, A
Planner's Handbook, lslandPress, Washington e Londres, 2006.
Nio se insere no Ambito do presente trabalho nem a an6lise desses m6todos, nem abordar o objecto e a forma de an5lise
dessas m6tricas.
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humanas se realiza atrav6s dos principais itiner6rios de acesso aos aglomerados urbanos e
entre os principais pontos de interesse (praia, aeroporto, centros comerciais, universidade),
funcionando a rede viSria como "corredores condutores" relativamente dquelas populag6es,
desempenham ao mesmo tempo a fungdo de barreira quer aos movimentos dos animais,
principalmente dos terrestres,

o que exige

passagens desniveladas que possibilitem a

dispersSo destes animais, quer aos movimentos dos seres humanos, veja-se o caso da linha

f6rrea nas cidades de OlhSo e Faro.
A questEo que se imp6e ao nivel do ordenamento e gestSo da paisagem 6, ent6o, a correcta
identificagSo de que corredores servem diferentes esp6cies ou fluxos paisagisticos para que

se possa avaliar o interesse em potenciar ou inibir a fungSo de distribuigSo ou a fungSo de
barreira.

Os principais vectores de paisagem que concretizam os fluxos e movimentos da avifauna
s6o fundamentalmente o cordSo dunar, o sistema lagunar, as sebes de vegetagSo, as
ribeiras, as matas e os matos, desempenhando os fragmentos urbanos de maior dimensdo e

os novos itinerSrios rodovi5rios a fungdo de barreira relativamente dqueles fluxos.

iii) para que se verifique uma plena integragSo do Homem na paisagem, 6 necess6rio
integrar, tamb6m, os produtos da sua acgSo e engenho. As m6quinas, talvez por ndo
possuirem cautela comportamental, sdo consideradas um vector d parte na paisagem.
Relacionadas com os meios de transporte de pessoas, bens e mercadorias (avido, barco,

os principais fluxos de m6quinas coincidem com os
principais acessos por terra (rede rodo e fenovi6ria), por mar (ligag6es aos portos

autocarro, comboio, autom6vel)

piscat6rios, comerciais e recreativos) e por ar (aeroporto intemacional de Faro).
O congestionamento do tr6fego nos principais acessos ds cidades de OlhSo e Faro e d praia

desta cidade,

e nas principais art6rias urbanas, tornam evidente o funcionamento do

mosaico inclusive d escala de pormenor.

c) E, tamb6m, a qualquer escala que se verifica a mudanga no mosaico traduzida

na

dindmica ou transformag6o da estrutura ao longo do tempo.

A mudanga 6 uma caracteristica intrinseca da paisagem sendo esta um processo impar6vel,

pois o tempo 6 o 0nico factor da paisagem completamente incontrolSvel e irreversivel,
independentemente do poderio tecnologico. E 6, tamb6m, o factor de modelagSo mais
importante uma vez que

6o

elemento necess6rio ao desenvolvimento de todas as

componentes da paisagem.

Existe uma relagSo directa e estreita entre a escala temporal e a escala espacial pois d
medida que avanqamos naquela os fenomenos aumentam tamb6m, ou seja, d medida que
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observamos intervalos de tempo maiores lidamos com fen6menos que cada vez mais
ultrapassam a capacidade de intervengSo do Homem.
E fundamental a compreensSo de que, por um lado, a paisagem pode mudar mesmo sem a

intervengSo humana pois a dindmica intema e a instabilidade das paisagens, not6ria desde

sempre, se traduz nas perturbag6es naturais (eros6o, tempestades, inundag6es, etc.), e

que, por outro lado, mesmo a mais insignificante das alterag6es introduzidas pelas
actividades humanas num determinado momento e espago, pode representar um impacte
significativo no futuro. Dai que n6o faga sentido pensar ou planear a cidade ou a paisagem
sectorialmente, atendendo apenas

a uma parte destas e sem considerar as suas inter-

relag6es, ou no tempo de vida de uma s6 geragSo.

A necessidade de pensar e intervir d escala da regiSo urbana para um horizonte de tempo
mais longiquo

- o das pr6ximas gerag6es, exige a identificagSo e compreensSo

quer das

tend6ncias de transformagSo actuais, quer das mudangas que estas sugerem para o
sistema urbano Olh6o

- Faro - Loul6, para as pr6ximas d6cadas.

Considera-se, d escala da regiSo urbana, uma nova realidade paisagistica onde o referido
sistema urbano cada vez mais difuso, pr6ximo da conurbagSo, se transforma, e os sistemas
rurais e naturais se est6o a urbanizar.
Em termos de mutabilidade, o uso do solo, alvo de decis6es que operam num horizonte de

anos ou d6cadas, 6 aquele que mais facilmente se altera

e que pde em evid6ncia a

transformagSo da paisagem. Esta relaciona-se fundamentalmente com a mudanga dos usos

do solo rural (florestais e agricolas) e natural (dunas e sapais) em urbano.

A crescente urbanizagdo da paisagem (desde Olh6o at6 Quelfes

-

Bairro Novo, Piares,

e at6 PechSo - Brancanes, S.Jo6o de Our6m, Belmonte

-

e

TorrejSo, Meia L6gua, Virgilios, Rio Seco; desde Faro a Gambelas

-

Quinta do Major, Montemor

no sentido de Faro

-

-

Vale da Amoreira, Lejana de Baixo, Pontes de Marchil, Marchil, Montenegro; de Faro a S.
JoSo da Venda

- Pontes de Marchil, Ydrzea da Alfarrobeira, PatacSo,

Parque das Cidades incluindo o Esteval; de Almancil a Loul6
Goncinha), incluindo o desenvolvimento urbano-turistico junto

-

Vale da Venda

- e ao

Vale Formoso, Areeiro,

d Ria Formosa

(Quinta do

lago, Vale dos Pinheiros, Pinheiros Altos, Encosta do Lago, Parque AtlAntico), e o
incremento da rede vi6ria em que se apoiam, estSo a fragmentar a planicie costeira
nomeadamente a Campina, cercar e invadir a Mata do Pontal, ocupar indiscriminadamente
com edificagSo dispersa e respectivos acessos o barrocal designadamente as encostas do
sistema colinar MalhSo-Guilhim-Nexe-Goldra, e converter o sistema urbano OlhSo

- Faro -

Loul6 numa cidade difusa altamente predadora de paisagem e patrim6nio.
Estas mudangas est6o, no seu conjunto, a comprometer a coer6ncia e integridade estrutural
e funcional do mosaico paisagistico, em estudo, tanto no presente como no futuro.

28s

A persistir o actual modelo de organizagdo e gestSo espacial, as dindmicas e tendGncias
actuais sugerem, claramente, as seguintes mudangas para centro litoral do Algarve, para as
pr6ximas d6cadas:

i)

crescimento demogr6fico, expansSo

da

urbanizagSo difusa, aumento da

impermeabilizagSo e degradagdo dos solos com elevado valor ecol6gico e/ou agron6mico,
maior incremento da rede vi6ria, do tr6fego autom6vel privado e do congestionamento;

ii) diminuigdo da produgSo agr[cola e do volume de peixe e marisco capturado, menor
superficie de ecossistemas naturais e de agrossistemas tradicionais, perda de diversidade
biologica e cultural, e aumento da degradagSo e destruigdo do patrim6nio paisagistico, tanto
natural como cultural;
iii) para al6m disso, alterag6es clim6ticas com estag6es mais secas e quentes, aumento dos

processos de erosSo costeira e de colmatagSo da zona lagunar, aumento da edificagSo
dispersa na planicie e no barrocal, destruigSo da compartimentag6o tradicional da paisagem
e aumento da sua fragmentagSo, perda do car6cter e identidade da paisagem.

Porque em relagSo

d

mutabilidade,

o

importante

6

compreendO-la para que melhor se

possam integrar os seus ritmos e trajectorias nas propostas de organizagSo espacial e
funcional, 6 importante reafirmar que, no entanto, o actual mosaico paisagistico apresenta
v6rias caracteristicas

e diversos atributos singulares e

distintivos, determinantes para a

manutengSo da integridade e identidade da paisagem:

- a exist6ncia de uma 6rea de paisagem

protegida de elevada riqueza biol6gica e forte

componente natural contribui para impedir a expansdo incontrolada das cidades de OlhSo e
Faro, conferindo-lhes uma escala humana atractiva e uma identidade forte, reforgada pela
presenga de duas manchas de pinhal,

- as encostas e cumeadas dos cerros de S.Miguel e do Guilhim, escassamente urbanizadas

conferem

d paisagem uma elevada qualidade c6nica e visual, reforgada pelos

n0cleos

urbanos tradicionais de Est6i e Santa B6rbara de Nexe, e pelos pomares de sequeiro de

amendoeira, alfarrobeira

e figueira que parecem

subsistir como vestigios de um rico

patrimonio natural e cultural que os reveste de importincia excepcional,

- tamb6m de importdncia excepcional como testemunho de um processo de humanizagdo

do territorio, equilibrado, materializando um patrimonio

arqueo169ico, arquitectonico e

paisagistico de grande valor cultural, assinalam-se a estagSo arqueologica de Milreu, os
Pal5cios de Est6i e do poeta Jo6o L0cio, e o vasto, diversificado e valioso conjunto de
"Quintas de Recreio" na envolvente das cidades de Olh6o, Faro e Loul6,
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- ao patrim6nio

geomorfol6gico dos sistemas lagunar, dunar

e colinar, e ao

patrim6nio

culturaldos pal6cios e das Quintas, e dos singulares centros hist6ricos daquelas cidades, h6

importante patrimonio pedol6gico associado quer aos f6rteis solos
respons5veis pela significativa e variada produgSo agricola, quer d zona h0mida lagunar

que juntar

o

garante da elevada biodiversidade da paisagem.

S5o estes elementos fundamentais que, porque asseguram a coer6ncia funcional, a
integridade ecologica, a identidade cultural e a sustentabilidade do mosaico paisagistico,
devem ser preservados.
A mudanga ou din6mica e a perman6ncia da paisagem s6o, enquanto caracteristicas da sua
evolugdo, reconhecidas e integradas no sistema de planeamento proposto pela ecologia da
paisagem que demonstra, deste modo, ser capaz de orientar as transformag6es inevit6veis

sem comprometer as caracteristicas ecol6gicas e culturais que conferem singularidade a
cada mosaico e lhe asseguram uma coer6ncia funcional elevada.

o

Unidades de paisagem

Os elementos do mosaico paisagistico que em interacado permitem apreender a sua
estrutura e o seu funcionamento, como partes de um todo simbi6tico, e que podem ser,
tanto de origem natural como antr6pica, contribuem para o padrSo especifico que
caracteriza uma unidade de paisagem e a diferencia das envolventes.

O conceito de unidade de paisagem, fundamental na teoria e na pr6tica da ecologia da
paisagem, corresponde a 6reas ou parcelas paisagisticas que possuem um determinado
nivel de homogeneidade funcional ou ecol6gico (que contempla e implica, inevitavelmente,
uma heterogeneidade efectiva, cujo grau est5 relacionado com a escala de an6lise
considerada), decorrente da forma como

os distintos elementos ou componentes se

combinam ou integram, e que por isso possuem um comportamento uniformeass.

E, no mesmo sentido, que segundo Cancela d'Abreua56 a determinag6o destas unidades
"(...) basera-se, geralmente, em crit5rios de homogeneidade relativa no que diz respeito a
um conjunto de componentes significativos (atributos, processos) que no seu conjunto
(incluindo as respecfivas interacAOes,) indicam oportunidades ao uso directo do territorio
pelas comunidades humanas (...)".

Mais recentemente (2004), no estudo Contributos para a ldentificagdo e Caracterizagdo da
Paisagem em Poftugal Continenfal elaborado pela Universidade de Evora, as unidades de
o"

ZONNEVELD, 1.S., "The land unit - A fundamental concept in landscape ecology, and its applications" em Landscape
Ecology, vol.3, no2, SPB Academic Publishing, Haia, 1989, pp.67-86.
o'u
ABREU, A.c., ob. cit., 1989, p.135.
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paisagem identificadas (com base na integragSo das v6rias dimens6es da paisagem

ecol6gica,

a cultural, a s6cio-econ6mica e a

-

a

sensorial) s6o 5reas com caracteristicas

relativamente homog6neas, com um padrdo especifico que se repete no seu interior e que

as distingue das suas envolventes, para al6m de terem uma certa coer6ncia interna e um
car6cter pr6prio, identific5vel no interior e do exterior, e associado d identidade local e/ou
regional.

As referidas abordagens, coerentes e operacionais, t6m em vista a integragSo da figura da
unidade de paisagem no processo de ordenamento e gestSo da paisagem.

As unidades definidas para a paisagem em estudo t6m como pressuposto este objectivo.
Destinadas a sistematizar a realidade paisagistica da regiSo urbana do centro do Algarve
tendo em vista

o seu (re)ordenamento e

gestSo, foram individualizadas tr6s unidades

baseando-se fundamentalmente na morfologia

e

natureza geol6gica, condicionantes de

primeira ordem de todos os factores biofisicos que caracterizam a paisagem e determinam a

sua humanizagdo, e divididas em sub-unidades com base quer na ecologia, quer na s6cioeconomia, de modo

a conseguir uma

aproximagSo mais concreta

a factores de gestSo

relevantes ou a orientag6es para a gestSo.
Quadro 9. Unidades de paisagem

A1 -Zona lagunar

de OlhSo e Faro (incluindo
Montenegro e Gambelas)

C3

-
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Aglomerado urbano de Loul6

As sub

-

unidades de paisagem baseiam-se sobretudo nos elementos estruturantes do

mosaico territorial

e

cuja transformagSo em sub

-

unidades incorpora, desde logo,

preocupa@es ao nivel da gestSo. Cada elemento ou parcela de paisagem incorporada em
determinada classe de sub

-

unidade possui um car6cter pr6prio e requer a adopgdo de

uma, digamos, estrat6gia de intervengSo e tipologia de gest6o.
Estes s6o factores importantes no estabelecimento das sub
crit6rios de definigdo de algumas sub

A

-

- unidades, importando, realgar

unidades e delinear orientag6es para a sua gest6o.

- Ria Formosa.

E necess6rio, em relagSo ds sub

-

unidades de paisagem desta unidade, fazer desde j6

uma ressalva importante para compreensSo das opg6es tomadas na sua definigdo. A Ria
Formosa, devido aos factores at6 aqui enunciados, apresenta-se como uma 6rea com uma

identidade forte ligada

d presenga de importantes recursos naturais, suportando

diversas

actividades econ6micas como a mariscagem, piscicultura, salinicultura, extrac96o de inertes
e recreio elazer.

Assim sendo, as dindmicas econ6micas e populacionais nesta unidade giram, em certa
medida, em torno dos significativos valores naturais e culturais. A sobre

- exploragSo dos

recursos presentes e a pressSo sobre o meio natural causada pelas expans6es urbanas e
urbano

-

turisticas, construgSo de portos, marinas, campos de golfe e edificios isolados, e

pelos usos recreativos, provocam importantes desequillbrios e disfung6es ambientais que
justificam a integragdo das fontes respons6veis pela explorag6o, mas tamb6m pela

degradagdo

do

ecossistema natural,

empreendimentos turisticos como sub

-

ou seja os

aglomerados urbanos

e

os

unidades em interacgSo, num todo em que a

componente natural e a intensa intervengSo humana podem e devem ser compativeis.

Foi tamb6m descrito um "cen6rio" ecol6gico

-

geomorfologico complexo

e de

grande

interesse patrimonial e elevado valor ecologico materializado em ecossistemas fr6geis e
sensiveis (sapais, dunas) pelo que as ocupagOes e usos do solo se desenvolvem de forma
incontornavelmente condicionada

e

limitada, apesar da edificagSo no dominio p0blico

maritimo, sobretudo nas ilhas da Culatra, Armona e de Faro, e nas zonas ribeirinhas de
OlhSo e de Faro, considerado um dos aspectos mais criticos e preocupantes.

A1 -Zona lagunar

A zona

h0mida, constituida por sapais, vasas, canais

e

caracteristica das dificeis condig6es em que sobrevive
excessivas, ventos fortes e grandes amplitudes tGrmicas
290

-

esteiros, alberga uma flora
salinidade

e

luminosidade

- constituindo um meio privilegiado

para

a vida animal

(5guas pouco profundas, temperaturas favor6veis, abunddncia de

nutrientes), representada por numerosas e diversificadas esp6cies de peixes, crust6ceos,
moluscos e aves.

A riqueza e diversidade biol6gica da laguna e a sua elevada qualidade c6nica e paisagistica
fazem dela um recurso de primeira ordem, pelo que deve ser enquadrada numa perspectiva

de intervengSo global ao nivel da sua "explorag5o", conciliando a protecgSo dos recursos
naturais com a sua utilizagSo para o recreio, atrav6s de um equilibrio entre os objectivos da
preservagSo e os da usufruig1o, razdo pela qual foi definida uma grande sub

- unidade que

representa uma mais valia de grande relevo em termos de valores ecologicos e culturais,
bem como para a economia locale regional.

A2

-

Sistema dunar

O cordSo arenoso, constituido pelas dunas e praias das ilhas e da peninsula, corresponde d
acumulagSo de sedimentos provenientes de terra e do mar, que asseguram a sobreviv6ncia

da zona lagunar,

constituindo ambos um conjunto

de

elementos simultaneamente

independentes e interligados entre si.

Est6 estabilizado pela ac96o de um coberto vegetal psamofilo e ocupado por n0cleos
urbanos que na sua g6nese correspondiam a comunidades piscat6rias, e a que mais
recentemente se associou a componente balnear, com forte inciddncia negativa no equilibrio
ecol6gico e social das "povoag6es".

Os crit6rios de definigSo destas duas sub

- unidades s6o id6nticos, fundamentalmente no

que diz respeito aos aspectos ecologicos. O sistema dunar representa um elevado valor
ecol6gico e biologico, constituindo ao mesmo tempo zonas de risco elevado devido d deriva
litoral das barras naturais, em desequilibrio, ao recuo da linha de costa e ao processo de

erosdo motivado pela pressSo urbano

-

turistica, pelo que a sua gestSo deve merecer

especial atengSo.

Hangares, Farol e llha de Faro.

A3

- Nucleos urbanos de Armona, Culatra,

A

identificagdo destes nrlcleos como sub

-

unidades prende-se com

o

papel que

desempenham na perman6ncia da exploragdo racional dos recursos marinhos

ea

sua

compatibilidade com a preservagSo da natureza, sendo fundamental controlar a edificagSo
clandestina

e requalificar os tecidos urbanos pr6-existentes. Podendo constituir p6los de

desenvolvimento locais, conjugando a actividade piscat6ria com as actividades de recreio e

lazer associadas ao turismo da natureza, tornou-se de vital importdncia
sistematizagdo tendo em vista a sua futura gestSo.

29t

a

sua

44

-

Aglomerados urbanos de OlhSo e Faro (incluindo Montenegro e Gambelas).

Apesar das diferengas significativas que existem na relagdo destas cidades com a unidade a
que pertencem, muito mais vincada no caso de Olh6o, e embora as referidas cidades distem

entre si alguns (poums) quilometros, funcionam como um todo, em termos de fluxos
populacionais e econ6micos, uma vez que Faro concentra a presta$o de servigos de nivel
regional (administragSo ptiblica, sa0de, ensino).

Se Faro, de fundagSo antiga, com um centro hist6rico que se destaca pelo seu conjunto
patrimonial, tem vindo a quebrar a relagSo umbilical com as outras sub - unidades,
exceptuando o "di6logo" que mant6m com a llha de Faro, j6 OlhSo de fundag6o moderna,
mant6m viva a conexSo com a Ria e o mar apresentando caracteristicas que lhe conferem
identidade nomeadamente em termos de arquitectura e da tradig6o pesqueira.

Ambas adoptaram, no entanto, nas 0ltimas d6cadas um modelo de crescimento urbano

baseado em formas

de

ocupagSo

e

usos do solo incontornavelmente aleat6rias

e

predadoras de recursos (solo, paisagem, patrim6nio).

As medidas de gestSo da paisagem devem ser orientadas de modo a controlar a expansSo
urbana contrariando a dispers6o da urbanizaglo pelas f6rteis terras da Campina e a pressSo

urbano

-

turistica sobre o dominio p0blico maritimo. A gestEo da paisagem deve ter como

prioridade

a

reabilitagSo dos espagos edificados

e a sua reutilizagdo, privilegiando o

planeamento dos usos e fung6es actuais, baseando-se na articulag6o das componentes
econ6mica, cultural e natural.

Mantendo as duas cidades como entidades espaciais individualizadas com identidades
pr6prias e promovendo a sua interligagSo por infra-estruturas de mobilidade que contribuam

para

a estruturagSo da paisagem urbanizada, e para a sua coesSo funcional e

sustentabilidade ambiental paru a qual concorrer5, tamb6m, a indispensdvel requalificagSo
das frentes ribeirinhas.

A5

- Empreendimentos

turisticos

Constituida por urbanizag6es de car6cter turistico de baixa densidade baseadas na tipologia
moradia unifamiliar isolada com jardim privado, envolvendo um campo de golfe com unidade
hoteleira, trata-se de uma sub

- unidade de paisagem

a que correspondem usos dominados

pela actividade turistica, n6o coerentes com os valores naturais presentes determinando um
evidente desequilibrio funcional e ecol6gico da paisagem.

O elevado

interesse paisagistico

determinou

a implantagSo e o

e

ambiental do fundo

-

de

-

saco da laguna, que

desenvolvimento dos diversos empreendimentos, exige
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condicionar o crescimento urbano

- turlstico que dever6

fazer-se nas Sreas intersticiais, sem

comprometer, no entanto, a densidade pr6-existente.
Por outro lado, serS necess6rio assegurar um eficiente tratamento dos efluentes dom6sticos

e a aplicagio cuidada de fertilizantes e adubos nos campos de golfe de modo a garantir a
qualidade da 6gua e do ambiente, com repercuss6es fundamentais sobre a paisagem.

B

-

Planicie litoral

Para compreens6o das opg6es tomadas na determinagSo das sub

-

unidades 6 necess6rio

referir, desde j5, que a identificagdo do uso agricola 6 fundamental para a compreensdo da

paisagem ndo s6 por factores meramente econ6micos, mas tamb6m ecol6gicos, hist6ricos e
sociais.
Entre as ribeiras de Marim

-

Quatrim e do Biogal, fundamentalmente a Norte de Faro e entre

esta cidade e Olhdo, onde existe um aquffero abundante e os solos det6m elevado valor
agron6mico,

a

paisagem apresenta uma imagem de artificializagdo

e desorganizagdo

consequ€ncia de significativa Srea de estufas, da elevada dispersSo da edificagEo e da
implantagSo dos tragados vi6rios, processados de forma confusa e aleat6ria, e do abandono

da actividade agricola provocando a degradagdo das 6reas expectantes em relagSo

dt

expansSo urbana.
Por outro lado, o dominio do regadio associa esta paisagem com os citrinos do Algarve (cuja
produgSo tem aqui grande express6o), um dos produtos que se encontram classificados

como de qualidade pelo Minist6rio da Agricultura, e com

a

produgSo de primores que

abastecem os mercados a nivel regional e do Sul do pais.

Pelo que as din6micas econ6micas e populacionais nesta unidade se relacionam
directamente com a importante produgSo citricola e horticola, mas tamb6m com a actividade

comercial

e de servigos associada dr estrada -

mercado (EN 125, lC

4 e EN 2) que

atravessa longitudinal e perpendicularmente a paisagem.
Paisagem que em termos estruturais se apresenta bastante fragmentada devido a diversos

factores, desde

a

intensa exploragSo agricola at6 um cadastro extremamente retalhado,

disperso por in0meros proprietSrios.

A intensa pressSo urbanistica, a fragmentagSo e homogeneizag?,o dos campos agricolas,

a

sua exploragSo intensiva com o recurso abusivo de adubos e fitof6rmacos, e a sobreexploragSo dos aquiferos e consequente salinizagdo da Sgua e dos solos provocada pela
intrusSo marinha, constituem os aspectos mais criticos e preocupantes.
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81

-

Campina de Faro

-

Olh6o.

e rica em nutrientes e 6gua, esta unidade, fortemente associada d
componente agricola da paisagem, e a um dos seus produtos - estrela, os citrinos,
Bastante plana, fertil

apresenta-se pelas raz6es, j5 apontadas, cada vez mais descaracterizada e ameagada pelo
intenso processo de urbanizageo.

A crescente falta de harmonia e equillbrio causada pela desorganizag6o na ocupagSo e
usos do solo, tem contribuido para a perda dos, cada vez mais esc€lssos, embora
importantes vestigios de uma identidade quase totalmente perdida.

A edificagSo, dispersa ou linear, e a tend6ncia para o abandono da actividade agricola

na

expectativa da urbanizagEo constituem as principais causas e ameagas para a degradagdo

ou mesmo para o desaparecimento da complexidade e da diversidade do mosaico agricola
e da paisagem por ele criado.

TerSo que ser controladas e reguladas as expans6es urbanas e a disseminagSo de novas

a implantagSo de novos tragados viSrios, assim como a instalagEo de mais
estufas e novas culturas, de modo a evitar-se a perda definitiva dos valiosos recursos
construg6es,

presentes (solo, 6gua, vegetag6o, patrim6nio) e do carScter da paisagem da Campina.

6 de fundamental

Para isso

import6ncia

a

recuperagSo

e

valorizagdo dos aspectos e

elementos que determinam a identidade e car6cter da paisagem, nomeadamente as Quintas

e os montes, as estruturas hidrdulicas (noras, aquedutos, tanques, caleiras), as sebes de
compartimentagdo e as culturas tradicionais.

82

- Matas (na planicie costeira)

Estas sub

da

e C2

- unidades representam

- Matos (no barrocal).

um elemento muito importante nas dindmicas ecol6gicas

paisagem pois constituem diferentes etapas

das

sucess6es ecol6gicas que

presentemente se desenvolvem, apresentando comunidades vegetais distintas, entre si.

As formag6es florestais do Pontal e de Marim correspondem a matas

esclerofilas,

aciculif6lias, constituindo actualmente povoamentos, em geral, mistos, irregulares e em altofuste, de pinheiro bravo e pinheiro manso.
Ndo estSo sujeitos a qualquer ordenamento, observando-se regeneragSo natural e um sub-

bosque denso de esp6cies que reforgam o car5cter mediterrdneo da paisagem. Vieram
substituir, por acgSo humana, o sobreiral e os matagais e matos xer6filos.

Presentes

no barrocal estes matos mediterr6nicos enquadram-se nas formag6es

de

matagais altos pr6-florestais.

As medidas de gestSo da paisagem devem ser orientadas de modo a proteger e preservar

as matas e os matos que, para al6m de desempenharem um papel fundamental
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na

conservageo do solo e da 6gua, e das comunidades animais a eles associados, contribuem

para

a manutengSo de alguma

diversidade no padrSo paisagistico

ea

contengSo da

urbanizagSo consumidora e desqualificadora de espagos cada vez mais vastos.

Atendendo d multi-funcionalidade da paisagem, as matas poderSo associar ds fung6es de
protecgso e produgSo, o recreio e o lazer, considerando a sua proximidade ds cidades de
Faro e Olh6o e ao ddfice destas cidades em espagos verdes e parques urbanos.

83 e C4

-

n0cleos urbanos compactos.

Quelfes, Pech6o, ConceigSo, Est6i

e

Santa B6rbara de Nexe constituem pequenos

aglomerados urbanos, contidos, que continuam a pontuar e qualificar a paisagem, apesar de
apresentarem formas

e

express6es, dissonantes, relativamente drs que tradicionalmente

marcavam estas paisagens.

Mant6m uma relag6o directa e estreita com a componente agricola atrav6s de dinimicas

que continuam

a ter um papel chave na manutengSo da policultura tradicional e

da

paisagem por ela criada. As populag6es tradicionais destas "aldeias" continuam com a sua
presenga permanente

e activa a cuidar a

paisagem, de modo gratuito, constituindo os

principais respons6veis pela salvaguarda da sua identidade.

A gestSo dos n0cleos urbanos dever6 basear-se em medidas de disponibilizagdo de infraestruturas e equipamentos, e de melhoria ambiental e funcional quer dos edificios dotando-

os de boas condig6es de habitabilidade, quer do espago ptlblico visando a sua utilizagSo
como 6rea de interacgSo social.

A valorizagSo destes n0cleos no Ambito da melhoria da qualidade de vida dos residentes e
como sustentagSo da sobreviv6ncia da paisagem rural, 6 fundamental.

84 e C5

-

nlrcleos urbanos dispersos

Nestas sub

-

unidades

6 evidente a presenga de processos de urbanizagSo dispersa e

edificagSo isolada, no geral, caracterizados pela continuagSo da relagSo individual com as

antigas estradas e caminhos de acesso ao nticleo original, descurando a construgSo de
malhas de continuidade morfologica e relacional.

Pelo que o tecido resultante, caracterizado por uma desorganizaglo generalizada e pela
aus6ncia de uma estrutura urbana coesa, se revela sem um sentido de urbanidade claro e
com um car5cter hibrido onde os valores urbanos e rurais se confundem.

E necess6rio a criagSo de uma estrutura de refer6ncia que a partir da qualificagSo do
espago p0blico e o reforgo de dotagSo de equipamentos e usos n6o residenciais,
295

caracterize, consolide e qualifique os nfcleos urbanos de PatacSo, Vale da Venda, S. Jo6o
da Venda, Estevale Almancil.

B5 e C7

-

estrada-mercado.

Constituindo uma das morfologias que mais caracterizam

a urbanizagdo difusa d escala

2, e o

ltinerSrio Complementar no 4

regional,

as Estradas Nacionais no 125 e

fro

correspondem a uma forma de urbanizagdo linear que combina usos do solo e fungOes que
existem de uma forma concentrada nas cidades de Olh6o, Faro e Loul6.

As actividades econ6micas

-

- actividades produtivas, armazenagem,

distribuig6o e com6rcio

e a fungSo residencial coabitam, muitas vezes de forma conflituosa, ao longo da estrada-

mercado, formalizando uma faixa edificada quase continua sem qualquer estrutura@o
urbana.

Apesar de dotada de efeitos de centralidade
encontro

e de apresentar "val6ncias" de lugar de

e lazer, apresenta-se desqualificada em termos urbanisticos e paisagisticos,

catalizando efeitos de urbanizagSo adjacente, mas sem concorrer para

a

organizag6o

espacial e funcional do territ6rio.
Devendo ser considerada a base de sustentagSo de uma l6gica de funcionamento sist6mico

assente na complementaridade, inter-dependEncia funcional e cooperagSo entre as referidas

cidades,

a

estrada-mercado exige projectos

de

infra-estruturagSo rodovi6ria urbana

(variantes, circulares, desnivelamentos) que cumpram um papel de coesdo e estruturagSo

da regi6o urbana (juntamente com o caminho-de-ferro e as pistas cicl6veis), e promovam a
fluidez de circulagSo no interior da regiSo e a acessibilidade aos centros.
A gestSo da paisagem da estrada-mercado dever6 basear-se ao mesmo tempo na sua infraestruturagdo b6sica ao nivel da criagSo de passeios, iluminagSo e arborizagdo, bem como

ao nivel do ordenamento da publicidade e na regulamentagSo de novas construg6es
adjacentes e novas intersec96es.

C

- Barrocal, C3 - aglomerado urbano de Loul6 e C6 - novas centralidades.

O barrocal, devido aos factores at6 aqui enunciados, corresponde, na 5rea em estudo,

a

uma unidade de paisagem com um car6cter vincado e uma identidade, ainda, elevada, tanto
no que diz respeito d sua componente biofisica como d humanizagSo, mas em progressivo e

dr6stico processo de alteragdo, consequ6ncia dos problemas

e

desequilibrios que a

afectam.

O uso do solo 6

bastante heterog6neo, variando ao longo dos "limites" em que se

sistematiza este grupo

de sub

-

unidades, mas tamb6m no interior destas. Assim,
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fundamentalmente ao longo da EN 125 e do lC 4, corresponde uma utiliza$o comercial,
residencial e de servigos, associada fortemente ds din6micas econ6micas e populacionais
nesta unidade de paisagem, particularmente marcada, neste 6mbito, pela inter-depend6ncia
funcional entre Loul6, Almancil e os nticleos urbanos dispersos, situados entre ambas.

Com

o

crescimento urbano

eo

e formas de

desenvolvimento do turismo, as atitudes

ocupag6o predat6rias t6m alastrado do litoral para o barrocal densificando e desqualificando

a paisagem.
O povoamento 6 desordenado, com caracteristicas de fragmentagdo urbana relativamente d

expansio da cidade de Loul6 cujo centro hist6rico det6m um importante valor hist6rico e
patrimonial, de dispersdo da edificagSo isolada pelo territ6rio, de polarizagdo linear induzida

pela localizagdo de fung6es comerciais

e de servigos

a actividade

relacionadas com

turistica.

As

"restrig6es" ambientais

e

paisagisticas, de fundamental importdncia

na

dindmica

ecologica (declives acentuados, solos de elevado valor ecol6gico e/ou agron6mico, matos,
agrossistemas tradicionais, patrim6nio), ndo t6m impedido o desenvolvimento do modelo de
ocupagSo difusa que caracteriza a paisagem.

Esta parece estar a ser promovido quer pelo surgimento de novos centros

-

Parque das

Cidades, Centro Empresarial do Algarve, Mercado Abastecedor da RegiSo de Faro agregados aos n6s da Via do lnfante e aos eixos de conexSo a esses n6s, quer pela pr6pria

Via que com perfil de auto-estrada e apesar de ndo permitir a urbanizagdo adjacente,
tamb6m n6o define, de modo claro, uma barreira exterior ao desenvolvimento da
conurbagSo. Ali6s, o seu importante papel na mobilidade intra-regional e de ligagSo com o

exterior nomeadamente com a A2 para Lisboa e com a auto-pista para Sevilha, constitui um
dado fundamental para o incremento da pressdo urbanistica e urbano-turistica.

Associados a esta realidade urbanistica, as 5reas agricolas crescentemente artificializadas,
abandonadas ou expectantes, os novos tragados vi5rios, as linhas a6reas de alta tensdo e
de telecomunicag6es, a publicidade an6rquica e os depositos, casuisticos, de residuos sdo
degradag6es que afectam significativamente a paisagem.
Face aos evidentes desequilibrios e disfung6es presentes e d necessidade de correcg6o do

modelo de ocupagSo urbana, torna-se evidente e urgente que a gestSo da paisagem deve
basear-se numa estreita ligag6o entre a politica sectorial da mobilidade e a sua articulagSo
com a politica de regulagdo urbanistica aos niveis macro (transmunicipal e regional) e micro-

territorial (urbano, de pormenor), bem como numa maior

e

melhor articulagSo sectorial

designadamente do turismo com a agricultura, o urbanismo, o ordenamento e o patrim6nio,
numa logica de integrag6o espacial e de actividades de cultura, lazer e desporto.
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56, assim, farl sentido favorecer um policentrismo complementar da rede urbana

pr6-

existente, em que o Parque das Cidades atrav6s de um programa diversificado de desporto

e recreio, hotelaria, turismo, e saide, parece constituir um bom exemplo, se permitir

o

reforgo funcional e a recomposigSo hierdrrquica da rede urbana, particularmente das cidades

de Faro e Loul6, ao mesmo tempo que pode contribuir para o desenvolvimento da economia
turistica da regiSo algarvia e para a (re)estruturagSo do seu territ6rio.

A diversidade de usos, o aumento de complementaridades e a

manutengSo das baixas

densidades, com o objectivo de responder a procuras diversificadas do territ6rio, devem ser

consideradas medidas fundamentais

de gestSo da paisagem

conjugadas com a

regulamentaSo das expans6es urbanas, da prolifera@o de novas constru@es dispersas e
da instalagSo de novas culturas agricolas. 36, deste modo, 6 possivel assegurar a
perpetuidade dos recursos presentes, e o equilibrio e car6cter da paisagem, e recuperar e
valorizar os aspectos que determinam a identidade do Barrocal: os pomares tradicionais de

sequeiro e sua altern6ncia com os matos de carrasco e de plantas arom6ticas, os muros de

pedra solta e as casas t6rreas e brancas que se destacam das cores quentes dos solos
"barrentos", dos tons claros dos afloramentos rochosos e dos verdes da vegetagdo
mediterrdnica, configurando um mosaico agricola e paisagistico, pouco frequente, no
contexto nacional, e muito caracteristico do Algarue.

6.3. Propostas para uma estrat6gia de interveng6es integradas
Adoptando os conceitos e os modelos de paisagem global e de cidade-regido na perspectiva

da interpretagSo e intervengSo no sistema urbano OlhSo - Faro
superagSo do dualismo urbano

- rural, centro - periferia,

-

Loul6, pretende-se a

compactagSo

- dispersSo, e a sua

articulag6o e gestdo como partes indissoci5veis de um todo interligado e inter-dependente.

Abordagem que se baseia na obrigatoria compreensdo do conjunto ao nivel da regiio
urbana (urbano consolidado e novas expans6es, espagos edificados e nEo-edificados) e na
intervengSo n5o dualista, articulando e combinando escalas e estrat6gias de actuag5o, no
6mbito de um <plano global de estrutura> ou estrategia de conjunto.

A inter-relagSo de escalas, macro e micro-territoriais, 6 importante e necess6ria para n6o
fundamentar as propostas, as recomendag6es e as linhas estrat6gicas num conjunto vago e

casuistico

de "receitas" que n6o tenham sido

interpretagSo ecol6gica

e

cultural

da

paisagem,

claramente informadas

a

partir

da

e da apreensSo da sua estrutura,

funcionamento e din6mica.
Partimos da escala macro-territorial, particularmente importante ao nivel da caracterizagdo

da conurbagSo, que permite a compreensSo da estruturagSo do mosaico paisagistico e dos
padr6es territoriais de urbanizagdo, assim como o conhecimento da realidade paisagistica,
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sistematizada atrav6s da definigdo de unidades de paisagem, e dos condicionalismos da

sua transformagSo, para ao nivel micro se perceber melhor o contexto, os objectivos e as

de

estrat6gias

intervengSo local, n6o desligadas das estruturas que participam da

construgdo e definigSo da paisagem.

O salto de escala da cidade espacialmente contida e

compacta para

o territ6rio

da

urbanizagSo difusa confere d paisagem um papel estrat6gico fundamental como elemento

de referenciagdo, estruturagSo e qualificagEo urbana e territorial, pelo que a cidade, no seu

quadro regional, precisa cada vez mais de arquitectura da paisagem

e de landscape

urbanism, onde o sistema de espagos nEo-edificados como suporte da estrutura ecol6gica e
cultural da paisagem cumpre a fungdo estruturante de condutor arquitect6nico e ambiental.

Pelo que o modelo de planeamento e desenho urbano preconizado no 6mbito deste estudo

contempla

os

complexos sistemas

de relag6es entre escalas de

intervengSo

e

as

interac96es entre espagos (urbano, rural, de transigSo, natural), baseado numa estrat6gia de

"arquitectar a paisagem" referida quer a um mosaico paisagistico que estruture e ordene o

espago

da

regiSo urbana, quer

respectivamente com

a

a um "macro-plano de estrutura", relacionados

organizagdo dos principais usos

do solo: a

urbanizagSo, a

agricultura e os espagos naturais, e com a reestruturagdo da paisagem urbanizada a partir

da definigdo da estrutura ecol6gica, da estrutura cultural (incluindo a patrimonial), da
estrutura edificada e da estrutura de mobilidade, das quais dependem as ac96es de vocagSo

estruturante
cidade

-

e de maior

prioridade, consideradas como de maior <efeito

-

paisagem

-

patrim6nio>.

A intervengSo d escala da nova dimensSo regional da cidade, mas tamb6m d escala das
suas partes, com o objectivo de dar estrutura e forma na organizagSo e inter-depend6ncia
de sequ6ncias e relagdes de espagos edificados e de espagos vazios de edificagSo, implica

o

(re)desenho

ea

regeneragSo do organismo desmembrado (conurbagSo, urbanizagSo

difusa), possibilitando
promovendo

a

o seu reencaixe, reabsorvendo as suturas e ,

(re)configuragSo

deste modo,

do mosaico paisagistico e assegurando, atrav6s

das

estruturas fundamentais da paisagem, o funcionamento e coer6ncia globais, a integridade

ecol6gica,

a

identidade cultural

ea

sustentabilidade ambiental

e

economica da regido

urbana.

a metodologia de intervengSo desenvolvida designada por <Sistema
lntegrado Paisagem - Cidade - Patrim6nio>, apresentam-se, de seguida, as propostas para

De acordo com

uma estrat6gia de interveng6es integradas, visando objectivos m0ltiplos, que outorguem um
conjunto de linhas de orientagdo, ac96es e modelos espaciais centrados na organizagSo dos

usos do solo, e d6em indicag6es claras e estrat6gicas das estruturas, espagos e elementos

a preservar e dos que podem ser utilizados no sentido do uso m0ltiplo, assim como das
acA6es e medidas que conduzam d sua concretizagdo.
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Propostas que contribuirSo para garantir o desenvolvimento sustent6vel do centro litoral do
Algarve e para dar coer6ncia e legibilidade

is referidas

estruturas e elementos, colocando-

os ao servigo e usufruto das populag6es residente e visitante, no presente e no futuro.

6.3.1. Bases para uma proposta de organizagEo espacial

e

funcional: um mosaico

paisagistico para o litoral centro do Algarve.
Pretende-se estabelecer as bases para um mosaico paisagistico que a partir da organizagdo

dos usos principais do solo contribuir5 para a estruturagSo e ordenamento do sistema
urbano OlhSo - Faro - Loul6 e para a obtengio de um modelo de organizagdo e gestdo
espacial, s6lido e coerente sob o ponto de vista social e ecol6gico.

A

harmonizagilo entre os sistemas naturais

funcional desde uma perspectiva

e a populagSo, e a organizagSo espacial e

a grande escala, s6o elementos

fundamentais para a

criaqio de um sistema urbano sustentSvel.
Neste sentido, e face ao actual mosaico da paisagem em estudo, que cont6m diversos
atributos singulares e distintivos, e v6rios aspectos negativos, apresenta-se um leque de
propostas que, formalizadas num mosaico paisagistico alternativo, se integram em quatro

grandes temas:

o

desenvolvimento urbano (e turistico),

os espagos nio-edificados,

a

agricultura e o patrimonio.

a) desenvolvimento urbano

A

definigSo do modelo de desenvolvimento urbano constitui uma das estrat6gias mais

importantes para a protecAso e preservagSo da paisagem e do patrimonio, dos sistemas e
recursos naturais e culturais, com importantes beneficios para a sociedade.

Por outro lado, do ponto de vista das estrat6gias e da definigdo de grandes opg6es,
necess6rio operacionalizar e coordenar um conjunto de interveng6es tendentes
(re)estruturar

e

(re)qualificar

a

paisagem em fungSo da condigSo urbana

e

6
a

territorial,

descontinua e fragmentada, que caracteriza actualmente o sistema urbano em estudo.
Face a um sistema urbano e produtivo territorialmente disperso e integrando na definigdo da

estrat6gia urbanistica os distintos padr6es de urbanizagao,

mosaico urbano consisti16

no crescimento limitado e

o

desenvolvimento ideal do

concentrado dos diferentes

aglomerados urbanos, mantendo e potenciando as respectivas identidades, apoiado num
urbanismo de qualificagao, de reutilizag6o

tamb6m

em

e de consolidagSo da

interveng6es extensivas imprescindiveis

a

malha existente, mas

requalifica$o ambiental

e

paisagistica e d criagSo de coesSo funcional e legibilidade dos tecidos urbanos.
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A estrat6gia do crescimento urbano e urbano-turistico limitado e concentrado, permite

o

desenvolvimento no interior dos aglomerados ou nas 6reas a eles adjacentes, contribuindo
quer para a salvaguarda dos solos de elevado valor ecol6gico e/ou agron6mico, quer para a
criagSo de comunidades humanas fortes e coesas.

O modelo de desenvolvimento urbano proposto contrariando o actual processo de expansEo

urbana descontrolada e desorganizada, apoia-se no policentrismo como um principio de
organizagSo

de sistemas urbanos complexos em que a rede urbana constituida

por

aglomerados de dimensdo desigual, fisicamente pr6ximos mas ndo fusionados, entre os

quais s6o cada vez maiores as interdepend6ncias, a mobilidade,

a

cooperagSo, a

complementaridade e a conectividade sociale ecol6gica.

Para al6m das orientag6es para

a gestSo das unidades de paisagem, anteriormente

expressas, as linhas gerias de estrat6gia para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado
do centro litoral do Algarve, a longo prazo, sdo as seguintes:

i) estruturar a rede urbana conjugando e articulando os territ6rios de urbanizagdo difusa
(expansdes recentes, crescimento linear, edificag6o dispersa) com os aglomerados urbanos

de Olh5o, Faro e Loul6) e
secund6rios (Quelfes, PechSo, ConceigSo, Est6i, Santa B6rbara), sendo que a
requalificagSo urbana encontra, em ambas as situag6es, a necessidade de resolver as

compactos, principais (zonas consolidadas das cidades

rupturas de escala e os encravamentos, de evidenciar e valorizar os eixos e os percursos
preferenciais , e que a consolidagSo e requalificagdo do tecido edificado existente inclui o
"aumento" da sua densidade e coesSo, e a definigSo dos limites entre as estruturas edificada
e ecol6gica a partir das respectivas qualidades formais e funcionais;

ii) promover solug6es de boa articulagSo entre os "loteamentos urbanos e urbano-turisticos"

com a(s) cidade(s) consolidada(s) coordenando melhor

o

tragado das vias

hierarquizagSo, com a densificagSo de determinados eixos (Bairro Novo

em OlhSo; Faro

- Pontes de Marchil-

Montenegro

-

-

e sua

Quinta do Major

Gambelas; Almancil- Vale Formoso) e

zonas de expansSo recente (Brancanes em OlhSo; Almancil; Ladeira do Rato e Cassima em

Loul6), de modo a viabilizar a expansSo dos servigos de transporte colectivo. Neste 6mbito,

o

ordenamento

e (re)estruturagSo do sistema urbano dever6 apoiar-se quer na

requalificagSo urbana

e paisagistica da estrada-mercado (EN125, lC4 e EN2), quer no

desenvolvimento de um sistema ferrovi5rio ligeiro - metro de superficie

cidades

e as novas centralidades

(Aeroporto, Universidade

e

-

que interligando as

Parque das Cidades),

complemente os transportes p0blicos rodovi6rios e respectiva articulagSo inter-modal com

os restantes modos de transporte. A continuidade dos percursos pedonais e cicl6veis em
condig6es de conforto e de ndo conflito com as outras formas de mobilidade, interligando
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por ciclovia as cidades de Olh6o, Faro e Loul6, passando pela praia da llha de Faro, pela
Universidade e pelo Parque das Cidades, contribuir5 como ligagSo estruturante ao niveldos

diversos modos de transporte e em articulagSo com a estruturagdo da regiSo urbana, para a
sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida;

iii) reforgar os projectos de recuperagSo paisagistica e valorizagEo ambiental: das frentes
ribeirinhas de OlhSo

-

Marim e Faro

- Montenegro,

os quais podem integrar equipamentos

e sistemas de percursos pedonais e cicl6veis articulados com
culturais, desportivos e de lazer; de corredores e espagos verdes (com

(existentes ou previstos)
equipamentos

caminhos pedestres e ciclovias) de conexdo e relagdo entre fragmentos urbanos, em 6reas

de ced6ncia ao dominio p0blico, nomeadamente entre Olh6o e a Quinta do Major, entre
Faro e a llha, e entre Loul6 e Goncinha; de linhas de 6gua visando a qualificagSo das zonas

de contacto e de conflito entre a urbanizagSo e os leitos de cheia, principalmente da ribeira
das Lavadeiras, da ribeira da Marchil e da ribeira do Cadougo fiunto a Loul6);
iv) reinterpretar, no dmbito da regiSo urbana, a matriz agro-marinha de modo a encontrar as
novas potencialidades dos espagos ndo-edificados (Matas de Marim e do Pontal, corredores

fluviais dos principais cursos de 6gua, espagos naturais e espagos verdes) inserindo-os no
sistema de espagos colectivos, encontrando contiguidades entre a estrutura ecol6gica e a
estrutura edificada de modo a dar resposta d necessidade de continuidade dos sistemas
naturais, mesmo no espago urbano e d inter-penetragdo deste com o espago rural;

v) qualificar o conjunto urbanizado e criar uma "imagem de

cidade-regi5o" intervindo

simultanea e prioritariamente tanto nos aglomerados principais e n0cleos secund6rios que
apresentam j6 alguma imagem urbana e alguns efeitos de centralidade devido d existEncia

de equipamentos de uso colectivo, com6rcio e servigos(Pech6o, Est6i, PatacSo, Santa
B6rbara, Almancil), como no sistema de espagos nio-edificados (campos agricolas, matas,

zonas ribeirinhas, linhas de 6gua, etc.), incluindo os de circulagSo (rodo e ferroviSria,
cicl6vel, pedonal) que constituirSo uma esp6cie de "esqueleto", de refer6ncia de
territorialidade urbano

- rural parc a regiSo.

Se relativamente aos primeiros, as quest6es de densificag6o e localizaSo de fung6es
(mistura de usos compativeis) dotadas de fortes efeitos de atractividade junto de vias que
possam suportar essas cargas urbanas, assumem uma importdncia determinante, a par do
controlo tipol6gico, de ordenamento de alinhamentos, de fechamento e beneficiagSo da rede

vi6ria e qualificagSo do espago priblico, no que diz respeito ao sistema de espagos n6oedificados, a sua configuragSo numa estrutura ecologica e cultural que estabelega relag6es

de

complementaridade formal

e funcional com as
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manchas

e

fragmentos edificados,

preenchendo e articulando as descontinuidades, e promovendo a coexistOncia e coesSo dos
distintos espagos (urbano, rural, de transigSo, natural) 6 fundamental.

A proposta de criagSo do Parque Agricola da Campina de Faro - Olhdo, do Parque Florestal

e Recreativo do Pontal e dos Parques

Ribeirinhos de Olh6o

-

Marim

e de Faro -

Montenegro, ao possibilitarem m0ltiplas utiliza@es do mesmo espago fisico, garantirem a

protec96o

e

valorizagSo

do

importante patrim6nio natural

e

cultural, assegurarem

a

produgSo de bens alimentares para abastecimento das populag6es locais, promovem a
inter-penetragdo das estruturas edificada e ecol6gica ds diferentes escalas, configurando um

continuo espacial, inter-ligado e dinimico onde o sistema de espagos n6o-edificados (activo,
multi-funcional, flexivel), designadamente nas zonas de contacto e de ligagSo (funcional e
paisagistica), 6 o principal protagonista na (re)organizagSo e reestruturagSo da paisagem
urbanizada.

b) sistema de espagos n6o-edificados

O salto de escala territorial associado d interpretagSo e intervengdo no sistema urbano
OlhSo

- Faro - Loul6 exige uma mudanga radical no modo de entender, avaliar e projectar

os espagos ndo-edificados que passam a desempenhar um papel essencial no (re)desenho
da cidade-regi5o.

a ter um papel formador e regenerador do sistema urbano, no seu todo, e
adoptando a estrat6gia de (re)urbanizar tendo a paisagem como paradigma, a
(re)construgSo do sistema de espagos n5o-edificados - como condigdo vital para a sua
Chamados

aceitaqSo

,

viv6ncia

e

defesa como espagos activos

e

qualificados, garantida pelo

entendimento e pela sua integragSo em novas formas de usufruir a paisagem e a cidade (e

as suas qualidades biofisicas e culturais) - baseia-se na revalorizagSo das estruturas e
elementos naturais e culturais subestimados (pomares de sequeiro e de regadio, hortas e
vinhas, cursos de 6gua, zonas ribeirinhas, Quintas e estruturas hidrdulicas, matas e sebes,
cerros e matos), que passam a acompanhar e ordenar os processos de conexdo intercidades.

Contribuindo para reduzir as desigualdades de imagem e de qualidade urbana e de vida
entre as zonas centrais das cidades e as expans6es recentes, e sabendo que as estrat6gias

de

requalificagSo ambiental

e

paisagistica podem atrair investimentos

e

actividades

qualificadas, nomeadamente centralidades complementares ou equipamentos turisticos e de
lazer, os espagos nEo-edificados passarEo a desempenhar um papel chave na regeneragSo
e ordenamento da regiSo urbana, no seu todo, assim como na requalificagdo local em cada
uma das suas partes:
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- como estruturas de sustentabilidade da paisagem equacionando a sua identidade e
car6cter, bem como as suas potencialidades

(estruturas verde
essencialmente

i

e

atributos biofisicos, est6ticos

e ecol6gica, estrutura cultural e
contengdo

e

sociais

patrimonial) procuram responder

da expansio urbana, d protecaSo dos espagos rurais

e

naturais, d salvaguarda do patrim6nio natural e cultural, e ao desenvolvimento de uma rede

de espagos de desporto e recreio;

- como elementos de salvaguarda e valorizagSo dos usos colectivos - Parque Urbano da
Quinta do Brejo (Olhdo), Parque Ribeirinho de Faro - Montenegro, Parque Florestal e
Recreativo do Pontal (Faro), Parque Urbano da Quinta da Marroquina (Loul6) - ou de
continuidade
naturais

e

conectividade ambiental entre os aglomerados urbanos

- os corredores

e os espagos

fluviais das Ribeiras de Marim-Quatrim, de Bela-Mandil, o "grande"

corredor ecol6gico das ribeiras das Lavadeiras e do Rio Seco, o corredor ecol6gico da
ribeira de Marchil, o "grande" corredor fluvial da ribeira de S. Lourengo e o "grande' corredor

verde dos cerros do sistema colinar. Estes corredores ecol6gicos, propostos, correspondem

a

corredores de vegetagSo natural que protegem um curso de 6gua ou um sistema de

cumeadas

e

encostas, que facilitam

a

circulagSo hidrica, atmosf6rica, da fauna ou da

de percursos pedonais e culturais, cumprindo m0ltiplos objectivos
relacionados com a conectividade ecol6gica e social, e as actividades pedag6gicas e de
populagSo, atrav6s
lazer.

- como complemento, correcgdo ambiental e integragSo paisagistica das infra-estruturas de
mobilidade: redesenho do tragado da ferrovia que cria fracturas, barreiras nos tecidos
urbanos de OlhSo e de Faro, impedindo a relagSo e conexSo desta cidade com a Ria, ou a
criagdo de passagens pedonais desniveladas, devidamente integradas; valorizagSo dos nos

de acesso ds diferentes partes das cidades e da regiSo, nomeadamente os n6s de Braciais,

de Estoi e de S. JoSo da Venda (Faro), do Furadoiro, de S. Lourengo, da Campina e do
Heliporto (Loule); recuperag6o para o ambiente e para a vida urbana dos sistemas costeiros

e ribeirinhos atrav6s da criagdo dos Parques Ribeirinhos de OlhSo - Marim e de Faro Montenegro e o Passeio Ribeirinho (de descoberta da natureza) da llha de Faro (lado
poente);

- como criagSo de novos

espagos colectivos, multi-funcionais, aproveitando os vazios de

edificagSo da urbanizagSo descontinua

- Jardim das Ancoras (Olh6o), Parque Urbano da

Quinta do Brejo (Olh5o), Praga de Alto Rodes (Faro), Jardim das Figuras (Faro), Parque

Linear da Penha

-

Vale de Carneiros (Faro), Parque Linear Vale de R6s (Loule)

-

ou

introduzindo novas valOncias de car6cter s6cio-econ6mico, did6ctico-cultural, ou de lazer,
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como proteca6es de espagos, estruturas e elementos que acrescentam patrim6nio d cidade

e

i

paisagem: Parque do Poeta Jo6o L[cio (Olhdo), Parque dos Moinhos de Mar6 (Faro),

Parque P6s-lndustrial (Faro), Parque Arqueol6gico de Milreu (Est6i) e Parque Agricola da
Campina de Faro

-

Olh6o.

c) agricultura

A defesa e preservagEo dos solos de elevado valor agron6mico e a manuteng6o do seu
car6cter non aedificandi, assim como a protecgSo da policultura tradicional, constituem uma
das estrat6gias fundamentais para a sustentabilidade ambiental e s6cio-econ6mica do
sistema urbano, uma vez que
estabilidade para

a

agricultura proporciona,

a longo ptazo, flexibilidade e

a regiSo e numerosos beneficios tanto para a sociedade como para

a

natureza.
Para al6m das orientag6es e medidas de gestSo j6 veiculadas para as paisagens da planicie

e do barrocal, as linhas estrat6gicas de intervengdo para o desenvolvimento e incentivo d
agricultura na regiSo urbana sdo as seguintes:
i) delimitar e assegurar 6reas de abastecimento de alimentos para o futuro, o que pessup6e

a contengdo da expansdo edificada no interior e imediag6es das cidades de OlhSo e Faro, e
nos nfcleos urbanos de Quelfes, PechSo, ConceigSo, Montenegro, Gambelas, Patacdo e S.
JoSo da Venda, de modo a preservar o patrim6nio pedologico e a actividade agricola; as

Sreas urbaniz6veis, delimitadas com base nas 6reas com aptiddo ecol6gica para a
edificagSo, permitem, assim, conciliar o desenvolvimento urbano com

a preservagSo

dos

recursos naturais e das estruturas de continuidade natural e cultural que possibilitam a
articulagSo entre os referidos aglomerados e entre a zona lagunar, o espago da Campina e a
zona do barrocal;

ii) compatibilizar a urbanizagSo com a agricultura pressup6e planear e desenhar a cidade
introduzindo as logicas de funcionamento dos sistemas naturais

e rurais evitando a sua

ruptura e fragmentagdo em ilhas, conferindo-lhes estrutura de continuidade territorial e
ambiental, entendendo-os como uma rede; por outro lado,

e uma vez que a

agricultura

desempenha um papel de extrema importdncia, que n5o se restringe apenas d produgdo de

alimentos, mas que dela dependem

a

estabilidade fisica,

o

equilibrio ecol6gico,

a

diversidade biologica e cultural da regiSo, abeleza e potencialidade recreativa da paisagem,
o territ6rio urbanizado deverd integrar Sreas cultivadas com fungSo social, educativa, l0dica,
econ6mica e ecologica, pelo que se propOe a criagSo do Parque Agricola da Campina de
Faro

- Olhdo, no "coragdo" da regi6o urbana que, para al6m de assegurar a produgSo de
306

bens, nomeadamente alimentares,

e

desempenhar as distintas fung6es mencionadas,

constituir6 um suporte indispens6vel ao desenvolvimento da cultura

e da

mem6ria e

perpetuidade historica do Algarve;

iii) defender a manutengSo e valorizagSo das culturas tradicionais quer no litoral, quer no
barrocal, como estrat6gia de assegurar

a

identidade

e car6cter das suas paisagens,

promovendo a multi-funcionalidade do espago rural atrav6s da associagSo e conjugagSo da

e da preservagdo dos recursos naturais com a

actividade agricola

manutengSo do

patrim6nio cultural (sitios arqueol6gicos, pal6cios, montes, "Quintas"
hidr6ulicas), com
pressup6e

a

presente

e

o

recreio

e o turismo, e a

e

estruturas

qualidade de vida das populag6es. O que

a procura de diversas fung6es no
expectativas em relagSo ao futuro, num processo de redefinigdo da
integragSo da heranga do passado com

funcionalidade e padrSo da paisagem algarvia, onde seja possivel conciliar a inovagSo e a
perman6ncia das suas caracteristicas intrinsecas.

d) patrim6nio
Adoptando uma vis6o culturale dinimica sobre a paisagem que abrange tanto os valores da

cidade como os da ruralidade,

e permite entender a paisagem como patrim6nio e

a

possibilidade de o adaptar ds necessidades da sociedade contempordnea, considera-se que

uma das estrat6gias mais importantes para o desenho e organizagSo do sistema urbano
OlhSo

-

Faro

-

Loul6, tendo em vista

paisagistico (natural

e

a

salvaguarda

cultural; urbano, arquitect6nico

e valorizagSo do seu patrimonio
e arqueologico; geomorfol6gico e

pedol6gico) deve basear-se numa matriz cultural que corresponda d paisagem tradicional e

ir tipologia dos seus elementos constituintes cuja base s6o os valores naturais e culturais,
considerando-se como um recurso activo na identidade cultural e territorial do centro do
Algarve.

Complementar das medidas de gestSo e valorizagSo das unidades de paisagem, expressas
anteriormente, consideram-se, como fundamentais, as seguintes linhas gerais de estrat6gia

de actuagSo, dirigidas d preservagSo e salvaguarda activa dos recursos patrimoniais da
regiSo urbana, com vista ao aumento da qualidade da paisagem e d sua usufrui@o pelas
populag6es:

i) entender e intervir no patrim6nio na sua totalidade atrav6s de uma abordagem conjunta e

integrada dos bens patrimoniais de origem natural

edificados

e

configuragdo

e cultural, dos espagos e

ndo-edificados como duas realidades complementares

e

insepar6veis na

da paisagem como unidade patrimonial, o que pressup6e a
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elementos

intervengdo

simultdnea sobre os sistemas artificiais

e

naturais preconizando

o

desenvolvimento do

sistema urbano aos niveis econ6mico, cultural e ambiental.

a elabora$o de estrat6gias conjugadas de salvaguarda e
conjunta do patrim6nio edificado - centros hist6ricos das referidas cidades;

Perspectiva que requer
valorizagdo

n0cleos urbanos tradicionais de Quelfes, Pech6o, ConceigSo, Est6i, Santa B6rbara, S.
Lourengo; pal6cios

de Est6i e de JoSo L0cio; "Quintas de Recreio" anteriormente

identificadas; sitios arqueol6gicos de Marim, Milreu, TorrejSo Velho

e Pontes de

Marchil;

pontes do Ludo e de PechSo; moinhos de mar6 da Ria Formosa; fortaleza de S. Lourengo

e patrim6nio natural

-

- ocorr6ncias biol6gicas (sapais, marismas, dunas, solos f6rteis, linhas

de 6gua) e geol6gicas (afloramentos rochosos, cerros, dunas), planeando de

forma

articulada estes dois aspectos indissoci6veis do patrim6nio, relacionado com as actividades
econ6micas e sociais, a cultura e a ecologia;

ii)

compatibilizar

a urbanizagEo

com

a

conservagdo integrada

do patrim6nio na

sua

dimensdo territorial, mediante a contengSo da expansSo edificada nas 6reas com aptidSo d

edificagSo, contiguas

aos aglomerados e nricleos urbanos existentes,

procurando

reencontrar espagos mais confort6veis e sustent6veis, escalas humanas, a mistura de usos

e fung6es, e a diversidade s6cio-cultural que caracteriza, ainda, os centros e conjuntos
urbanos tradicionais, considerando que a sua reabilitagSo contribui para reduzir o
crescimento indiscriminado e atenuar as press6es que este exerce quer sobre aqueles, quer

sobre os espagos cultural

e ecologicamente sensiveis ("Quintas", sistemas hUmidos,

ag rossistemas tradicionais).

Ao mesmo tempo, deve-se promover a articulagSo dos aglomerados existentes atrav6s de
um processo de controlo e regulamentagSo da expansSo urbana e das tipologias utilizadas,

apoiado numa estrutura de mobilidade que inclui percursos culturais,

e numa

estrutura

patrimonial que integra os espagos e elementos patrimoniais para os quais se definem usos

m0ltiplos potenciais e/ou preferenciais residencial/produgSo agricola, turismo/lazer,
preservagSo da naturezalrecreio - incentivando a sua participagSo no sistema econ6mico,
cultural, ecol6gico e de recreio da regiSo urbana;

iii) manter e fomentar a diversidade e complexidade paisagistica face aos processos de

simplificagSoehomogeneizagSo,egarantiramulti-funcionalidadeeavalorizagdodos
recursos patrimoniais da paisagem urbanizada. Para isso 6 fundamental a reabilitagSo e
revitalizagSo dos recursos patrimoniais (culturais, ambientais e antropol6gicos), e a
revalorizagdo turistica e cultural dos espagos urbanos, rurais e naturais, contribuindo para o

desenvolvimento s6cio-econ6mico da regiSo.
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Neste Ambito, cabe um conjunto de propostas, de que sdo exemplo: a recuperagdo das
salinas do CoquenSo e das estruturas hidrSulicas da Quinta das Ancoras e sua integragSo
no futuro Parque Ribeirinho de Olh6o

- Marim; recuperagSo das marismas e dos moinhos

de mar6 da Palmeira e de Jos6 Grelha, e sua integragSo, com fins educativos e recreativos,

no Parque dos Moinhos de Mar6 (Faro); na Zona lndustrial de Faro, abandonada e
desactivada, prop6e-se, preseryando a identidade do lugar e mantendo a sua heranga
industrial, a recupera$o deste patrimonio e a sua integragdo no Parque P6s-lndustrial de

Faro; aproveitando

a hist6ria do lugar e

a

conciliando

conservagdo da natureza com o

recreio, promovendo a conectividade ecologica e social entre a Ria e a cidade de Faro,
fundamenta-se a proposta do Parque Ribeirinho de Faro

-

Montenegro;

iv) estabelecer as prioridades de intervengdo de requalificagSo urbana e

valorizagSo

ambiental, identificando aqueles espagos patrimoniais de maior necessidade e urg6ncia das
mesmas, tanto pelo seu estado de degradageo

- centros hist6ricos de Olh6o e de Loul6;

bairros perif6ricos; Zona lndustrial de Faro; marismas, salinas e dunas; 6reas agricolas
abandonadas na envolvente das cidades de OlhSo e Faro

- como pelo seu dinamismo -

zonas ribeirinhas destas cidades; estrada nacional 125 e n6s de acesso

drs

cidades; galerias

ripicolas das ribeiras do Rio Seco e das Lavadeiras, da ribeira de Marchil, da ribeira do
Cadougo (junto a Loule)e da Ribeira de S. Lourengo.

v) manter e completar a estrutura formal da "paisagem rural" com o estabelecimento das
seguintes ac96es

e medidas, consideradas fundamentais para garantir a manuteng6o

da

identidade e car6cter da paisagem ao nivel da regiSo urbana: reflorestagSo das encostas do

sistema colinar com esp6cies da flora autoctone e tradicional; manutengSo das linhas de

6gua

a c6u aberto e

alargamento das faixas

de protecgSo a elas adjacentes e

o

favorecimento da implantagdo de vegetagdo ripicola constituindo corredores de protecgio
denominados "bandas ripicolas"

ea

conformagSo de importantes corredores ecologicos;

protecgdo e valorizagSo de elementos tradicionais de interesse patrimonial, nomeadamente

dos muros de pedra solta, no barrocal, de sebes de compartimentagSo da paisagem, de
estruturas hidr6ulicas (noras, aquedutos, tanques, caleiras), da rede de caminhos rurais e
agricolas, e dos edificios de arquitectura popular ligados d exploragdo da terra, elementos
que em conjunto constituem a estrutura que informou o processo de construgSo historica da
paisagem, e cuja (re)descoberta 6 fundamental para

o (re)ordenamento e reestruturagSo

paisagistica.

vi) potenciar a apropriagSo visual e perceptiva da paisagem e valorizar o patrim6nio do
espago rural e natural, reconhecendo a sua importincia na formagdo individual e colectiva, e
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no enriquecimento das estruturas da paisagem, atrav6s de uma rede de miradouros que
inclui um <Observat6rio da Paisagem> a localizar no cerro de S. Miguel (e os miradouros
nos cerros de Guilhim, da Goldra e de Santa Luzia, e no sistema dunar nas ilhas de Faro,
Farol/Culatra e Armona), e de percursos culturais que contribuem para que o patrimonio
dos distintos espagos participe e se integre no presente, constituindo uma mais valia para o
desenvolvimento cultural das comunidades, que passam

a usufruir, de modo distinto, da

paisagem que, enquanto patrim6nio, adquire a condigSo de recurso, valor e agente chave
para o desenvolvimento.

A escala do sistema urbano OlhSo - Faro - Loul6, o patrim6nio paisagistico cumpre a
fungSo de ser um elemento de dinamizagSo das economias locais e regionais sob
modalidades que abrangem desde a preservagEo da natureza - Parque Natural da Ria
Formosa, Parque Florestal do Pontal e corredores fluviais

-

Parque Agr6rio da Campina

-

-

e dos agrossistemas tradicionais

at6 d reabilitagSo dos centros hist6ricos de OlhSo e de

Loul6, e dos conjuntos tradicionais de Quelfes, Pech6o, Est6i, Santa Bdrbara

para novas actividades econ6micas, culturais, educativas, recreativas

-

-

e de terrenos

Parque Ribeirinho

de OlhSo-Marim, Parque P6s.lndustrial de Faro, Parque Ribeirinho de Faro-Montenegro ou para projectos de turismo cultural e da natureza - Parque do Poeta JoSo Lticio (Olhio),
Parque dos Moinhos de Mar6 (Faro)

e Passeio Ribeirinho da llha de Faro-Anc5o,

sem

esquecer ac96es de requalificagSo urbana e ambiental como catalizadores das actividades
econ6micas e sociais

-

Parque Urbano da Quinta do Brejo (Olh6o), Praga/Jardim de Alto

Rodes (Faro), Jardim das Figuras (Faro), Parque Linear da Penha

-

Vale de Carneiros

(Faro).

A definigSo das bases para uma proposta de organizagSo espacial e funcional atrav6s do
estabelecimento de um mosaico paisagistico para o centro litoral do Algarve, considera o
espago rural e natural entendido como parte do patrim6nio cultural herdado e elemento
indissoci5veldas 6reas urbanas, na constituigSo e formalizagSo da paisagem urbanizada, no

seu todo, n6o sendo mais possivel entendG-los separadamente, uma vez que se trata de
preservar a forma culturalque se materializa/configura na estrutura global da regiSo urbana.
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6.3.2. Contributos para

a

reestruturagSo do Sistema Urbano recorrendo 2r morfologia da

paisagem como instrumento do seu ordenamento.

Contr6rio ao modelo de planeamento convencional e d sua pr6tica, baseada na ocupa$o
do territ6rio atrav6s da justaposigSo progressiva de 6reas e elementos, sem um conceito de
morfologia e estrutura que os integre e hierarquize, e sem considerar os valores naturais e

culturais pr6-existentes,

o

<plano global de estrutura> que

se prop6e, representa

a

morfologia da paisagem atrav6s das estruturas: ecol6gica, cultural (incluindo a patrimonial),
edificada e de mobilidade, e das 6reas complementares,

dr

qual se pretende re@rrer como

instrumento do (re)ordenamento e reestruturagSo da paisagem urbanizada.
Partindo da concepgSo da paisagem como estruturas sobrepostas e articuladas que permite

a superagio da dicotomia cidade - campo, urbano - rural, centro - periferia, a favor do
entendimento da paisagem como espago continuo e estruturado, mosaico de "cheios e
vazios", com edificios e espagos ndo-edificados, em constante mutagSo, adaptando-se
progressivamente 5s necessidades sociais, o <plano global de estrutura> proposto para o
sistema urbano do centro litoral do Algarve, dd expressSo e enfatiza a presenga de
elementos

e

sistemas fundamentais

na reestruturagdo e

(re)organizagdo espacial e

funcional da paisagem, no pressuposto de que o que se pretende na intervengSo, d escala

da regiSo urbana, 6 fazer destacar quer as estruturas naturais, quer as

antr6picas,

conferindo-lhes coesdo, coer6ncia e legibilidade.

Nesta perspectiva, as estruturas e as 6reas complementares funcionam como um todo,
sendo indispens6vel a sua interdependOncia e complementaridade, em que as primeiras
correspondem d parte do territ6rio, ao espago da regiSo que assegura o fundamental em

termos de estabilidade fisica e funcionamento global (sustentabilidade ecol6gica, s6ciocultural e econ6mica), enquanto que as 6reas constituem "bolsas de terrenos" para as
distintas actividades necess6rias, j6 seja expansSo urbana

e urbano-turistica,

agricultura,

desporto e recreio ou uso m0ltiplo.

A definigSo das bases do <plano global de estrutura) para a reestruturagEo da paisagem
urbanizada do centro litoral do Algarve, tem como pressuposto a ideia de que, por um lado,
o planeamento integrado do territ6rio implica, necessariamente, o reconhecimento das 6reas
cultural e ecologicamente mais sensiveis da paisagem, continuas e activas, indispens6veis
ao funcionamento dos sistemas naturais (os sistemas h0midos de 6gua doce e salgada, os

sistemas dunares, os solos de elevado valor ecol6gico, as zonas com risco de erosSo
geol6gica, as 6reas de m6xima infiltragdo, as matas e as 6reas de matos) e d perpetuidade
dos mosaicos culturais e dos espagos e elementos patrimoniais (agrossistemas tradicionais,

sebes de compartimentagSo, sitios arqueologicos, conjuntos urbanos tradicionais, centros
hist6ricos, ocorr6ncias edificadas, biologicas e geologicas), e, por outro lado, que a estrutura
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edificada (habitag6o, equipamentos, indistria) e a estrutura de mobilidade (por via maritima

e a6rea, e a rede rodo e ferrovi6ria, infra-estruturas cicl6veis e pedonais) devem, na

sua

implantagSo, obedecer a regras de localizagSo que tenham em conta aquelas 6reas (cultural

e ecologicamente sensiveis) atendendo aos conceitos de aptidSo ecol6gica,

capacidade

ambiental e de preservagdo patrimonial.

<O plano global de estrutura>, baseando-se no reconhecimento dos sistemas e recursos
naturais e culturais, fundamentais, que devem ser preservados, constituindo estruturas de
perman6ncia que definem diferengas

e singularidades que conferem identidade d

regiSo

urbana, e a sua distingSo das 6reas que poderSo ser sujeitas a alterag6es relativamente d

sua ocupagSo actual, tem por objectivos propor uma organizagSo da paisagem que
responda ds exig6ncias da sustentabilidade aos v6rios niveis, atrav6s:

i) da proposta de delimitagdo de uma estrutura ecol6gica da paisagem que integre os
sistemas naturais

e

culturais imprescindiveis

d

integridade estrutural,

a uma coer6ncia

ecol6gica elevada, ao equilibrio biologico e d qualidade de vida das populag6es, bem como

a definigSo de propostas de ocupagSo potencial e orientadoras para a gestSo, de car6cter
gen6rico (estas propostas incidem sobre todas as estruturas);
ii) da proposta de uma estrutura cultural que inclui os espagos culturalmente significativos,

tanto de dmbito antr6pico como natural (muitas vezes estes espagos encontram-se

os valores culturais e patrimoniais que
do processo de antropizagdo e transformag6o da

simultaneamente nas restantes estruturas),
correspondem
paisagem, e

a

marcas hist6ricas

a criagSo de uma estrutura patrimonial (conceito que incorpora a nogSo

de

valoragSo social) apoiada quer numa rede de percursos culturais que interliga os elementos

de patrimonio edificado e natural, e os principais equipamentos colectivos, quer numa rede
de miradouros que permite a percepgSo e leitura integrada do patrimonio paisagistico;

iii) a proposta de delimitagSo de uma estrutura edificada que re0ne os

elementos

construidos pelo homem com materiais inertes que s6o indispens6veis ao abrigo das
populag6es

e ao desenvolvimento das actividades

socio-economicas,

e que, no

seu

conjunto, constituem o "habitat" residenciale socio-econ6mico do homem, ou seja, o espaQo
edificado, coberto, incluindo os equipamentos, privados ou prjblicos, bem como as 6reas

que, do ponto de vista ecol6gico ou cultural, ndo apresentam restrigOes d implantagSo da
edificagSo, atendendo ds Sreas estritamente necess6rias d sua expansSo;

iv) a proposta de uma estrutura de mobilidade que a partir do entendimento da paisagem
urbanizada como um organismo cin6tico em permanente movimento, constituindo este o
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elemento estruturante, integre quer a rede vi6ria existente, respeitante a todas as tipologias
utilizadas pelas v6rias modalidades de transporte (rodovi5rio, ferroviSrio, maritimo e a6reo),

e o (re) desenho do seu tragado e alternativa de implantagSo nos casos em que constitui
uma fractura na paisagem, quer uma rede de percursos culturais, de recreio e de
"descoberta" da paisagem

e do patrim6nio, a partir de vias e caminhos pr6-existentes,

fundamentalmente de circulag6o pedonal e de bicicletas;

v) a delimitag6o das 6reas complementares das referidas estruturas que constituem as
6reas nas quais, na perspectiva do modelo de planeamento paisagistico, de base ambiental,

as diversas actividades humanas (edificagSo, desporto elazet, agricultura, turismo, etc.) se
podem desenvolver, considerando que a sua ocupagSo urbana e edificada se deve realizar
dr

medida das necessidades e uma vez esgotadas as 6reas com aptidSo ecologica e cultural

d edificagEo, integradas, desde logo, na estrutura edificada, numa perspectiva de futuro.

A import6ncia das distintas estruturas da paisagem e das 6reas n6o abrangidas por estas,
entendida no contexto das suas inter-relag6es, sendo t6o fundamentais umas como as
outras embora orientadas para objectivos diferentes, prende-se com o facto de:

- na estrutura ecol6gica e na estrutura cultural, incluindo a patrimonial, estarem integrados
os recursos e os sistemas essenciais para a manutengSo dos processos ecol6gicos, dos
quais depende o correcto funcionamento da paisagem, e os recursos e espagos culturais
fundamentais para a salvaguarda da sua identidade e car6cter, dos quais depende o
significado da paisagem enquanto patrim6nio que herd6mos e que temos que continuar a
construir para as geragOes futuras, e

- na estrutura edificada e na estrutura de mobilidade
elementos indispens6veis para

a

implementagSo

e

estarem incluidos as 6reas

e

os

concretizagSo de actividades s6cio-

culturais e econ6micas, imprescindiveis ao desenvolvimento humano.

A proposta de delimitagSo da estrutura ecol6gica, da estrutura cultural e da estrutura de
mobilidade baseia-se no principio da continuidade e conectividade ecol6gica e social,
considerando que:

i) a

delimitagSo

da estrutura ecologica identifica e re0ne as 6reas que pelas suas

caracteristicas biofisicas e ambientais s6o articuladas num sistema continuo
naturale

-

-

continuum

que permite o funcionamento e o desenvolvimento dos ecossistemas naturais e

dos agrossistemas, atrav6s de uma estrutura que garante a presenga da natureza e da vida
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silvestre, a biodiversidade e a continuidade dos fluxos geoquimicos: 5gua, ar, nutrientes,
vegetagSo e fauna;

ii) a delimitagSo da estrutura cultural e patrimonial identifica e integra, como j6 se referiu, os

espagos culturalmente significativos, criag6o do Homem ou da Natureza, que pelo seu
interesse e valor cultural e patrimonial s6o articulados num sistema continuo
culturale

-

- continuum

que permite a perpetuidade da capacidade narrativa da paisagem, estritamente

associada ds suas representa@es mais fortes na identidade local e/ou regional,

e

na

reafirmag6o da mem6ria colectiva atrav6s de uma relagdo de apropriagdo por parte das
populag6es, a partir de uma rede percursos e de miradouros e "observat6rios" do patrim6nio
paisagistico;

iii) a delimitagSo da estrutura de mobilidade reconhece e inclui as distintas infra-estruturas
viSrias e o diversificado sistema de acessibilidade e mobilidade, corrigindo o tragado das
"vias" que constituem uma barreira em termos espaciais e funcionais, e o incremento da

mobilidade n5o-poluente atrav6s de um sistema continuo de ciclovias

e de

percursos

pedonais, mas tamb6m de metro de superficie integrado em corredores de transporte
colectivo de alta capacidade que, para al6m de garantir a circulagdo de pessoas, bens e
informagdo por todo o territ6rio, contribui enquanto elemento vertebrador e formador, para a
(re)organizagSo do sistema urbano;

Por outro lado, a delimitagSo da estrutura edificada identifica e integra os espagos edificados

existentes que constituem o "habitat" fundamental para o desenvolvimento das actividades
humanas (residenciais, laborais, sociais, culturais) indispens6veis d vida, e as 6reas que
pelas suas caracteristicas ecol6gicas e culturais permitem a sua ocupag6o, nomeadamente
pela edificagSo e urbaniza$o, devendo, em relagSo a estas, ser dada prefer6ncia em 6reas

je ocupadas, procedendo a sua consolidagSo e

reestruturagSo, promovendo

a

sua

qualificagSo, coesdo e "densificagSo", atrav6s da definigdo de limites claros e est6veis que

possibilitem a inter-penetragSo espago urbano e espagos rurais e naturais, promovendo a
altern6ncia de eixos edificados e corredores verdes de modo a obter-se a m6xima superficie

de contacto entre ambos, mas pondo-se aos processos de

ocupagSo difusa

e

de

pulverizagSo dos espagos edificados e n5o-edificados.

Nesta perspectiva, a proposta de uma delimitagEo da estrutura edificada para o sistema
urbano OlhSo

-

Faro

-

Loul6 baseia-se na adopgSo de uma estrat6gia de conjunto e de

continuidade do edificado atrav6s do preenchimento e da colmatagSo de espagos vazios de
edificagSo apenas em espago urbano ou na sua proximidade imediata (onde os vazios s6o
excepgSo) e sempre que n6o comprometa a continuidade ecologica e cultural no interior dos
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aglomerados, sendo que nao

se torna plausivel onde os vazios de edificagSo s6o

dominantes, ou seja, nos territorios de baixa densidade, entre cidades.

Se a estrat6gia de continuidade edificada se aplica apenas no interior e nas imedia@es dos
principais aglomerados e n0cleos urbanos, a estrat6gia de continuidade ecol6gica, cultural-

patrimonial e de mobilidade (nomeadamente n6o-poluente), pasffi a ser efectiva em toda a

regiSo urbana, apresentando-se como

a

intengdo de travar

a

edificagdo dispersa

e

de

afirmar um processo de requalificagSo da imagem urbana e paisagistica, contribuindo para
um aumento significativo da sua qualidade visual e funcional.

A proposta de uma delimitagSo da estrutura edificada d escala da regiSo urbana baseia-se,
deste modo, na estrat6gia de reutilizaSo dos aglomerados urbanos existentes atrav6s da
reabilitagSo de espagos edificados degradados e obsoletos e de terrenos actualmente sem
utilizagSo (vazios urbanos) para usos mfltiplos (habitagSo, com6rcio, servigos, recreio) com

vista

a

coesdo

da paisagem

urbanizada atrav6s

da

perpetuidade, complexidade e

continuidade das estruturas ecol6gica, cultural, patrimonial

e de mobilidade,

contribuindo

para o controlo do processo de urbanizagdo difusa e para assegurar a presenga de estrutura

e

a

e estabilidade

fisica,

d

identidade cultural e ao conforto ambiental, recreio e imagem do sistema urbano Olh6o

-

natural
Faro

-

cultural indispens6vel

sustentabilidade ecologica

Loul6.

Considerando a metodologia de intervengSo desenvolvida para o presente estudo de caso,
designada <Sistema lntegrado Paisagem

- Cidade - Patrim6nio>, s6o definidas, de modo

sucinto, para cada estrutura, sub-estrutura

e

respectivas componentes, os objectivos de

gestSo (complementares ou reforgando as medidas e orientag6es de gestSo expressas para

as unidades de paisagem e o mosaico paisagistico) e os usos e tipologias de ocupagSo,
compativeis com a aptidSo ecol6gica, a capacidade ambiental e a preservagSo patrimonial,
entre os quais se destacam, atendendo d pretendida multi-funcionalidade da paisagem:

i) os agr6rios

-

agricultura patrimonial (agrossistemas tradicionais, Parque Agricola, "Quintas

de Recreio"), agricultura especializada (fruticultura, viticultura, floricultura, de primores em
estufas), hortas sociais e pedag6gicas, silvicultura;

ii) os preservagSo do patrimonio natural e cultural - sistema lagunar e dunar, solos de
elevado valor ecol6gico e/ou agron6mico, vegetagdo natural e semi-natural sob a forma de
matas, matos, sebes e galerias ripicolas, sistema colinar de interesse geomorfol6gico, sitios

arqueologicos, centros hist6ricos

e

tradicionais, elementos edificados de valor cultural

(pal6cios, pontes, fortaleza, etc.);
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iii) os de recreio e lazer

- turismo cultural (patrim6nio urbano, arquitect6nico, arqueologico,

percursos culturais), ecoturismo (Parque Natural da Ria Formosa, rede de miradouros e de
observat6rios da paisagem), agroturismo (Parque Agricola, Quintas de Recreio, percursos

pedonais, de bicicletas

e de cavaleiros), rede recreio (Parque das Cidades, Parque de

Campismo, Parque Florestal

e

Recreativo, Parques Ribeirinhos, Parques Urbanos,

corredores fluviais e ciclovias);

iv) os urbanos e urbano-turisticos

-

reabilitag6o

e

requalificagSo urbana

e

paisagistica

(bairros degradados, zonas ribeirinhas, zonas industriais, terrenos degradados), expansSo
urbana (reutilizagSo do tecido edificado existente, eixos edificados);

v) os de mobilidade

-

reorganizagSo

e

requalificagSo da estrutura existente (EN 125 e

ferrovia), incremento de infra-estruturas e sistemas de mobilidade ndo-poluente (metro de
superficie, percursos pedonais e cicl5veis, percursos culturais e de recreio).

3t7

Quadro 6.4. Estruturas da Paisagem: ocupagSo potencial e medidas de gestSo

-

pesca, mariscagem, produgSo
bivalves, moluscicultura,

de
piscicultura,

salinicultura;
-

actividades de recreio e lazer associadas
ao turismo da natureza;

-

protecgSo

e

preservagSo dos recursos

naturais; non aedificandi
Sistema

HImido

-

agricultura tradicional
(policultura);

Campina
Linhas de 6gua e zonas
adjacentes

regadio

da

implantagSo de
vegetagSo rip5ria constituindo conedores
de protecgSo ou "bandas ripicolas";
- agroturismo;
- non aedificandi, excepto apoios e
equipamentos associados d agricultura e
ao turismo rural;
- elaboragSo do Plano de Pormenor da
-

favorecimento

de

Campina, no sentido da criagSo de um

Parque Agricola (museu da lavoura,
hortas sociais, quintas pedag6gicas,

geol69ica(declives

>1

- defesa e preservag6o das dunas e flora e
vegetagSo associada;
- Plano de RecuperagSo do sistema dunar,
non aedificandi
- mata e matos de protecgSo;
- non aedrficandi;
- Plano de Pormenor em esoaco rural:

6%)

- mata mista;
Areas de m6xima infiltragSo
(alta permeabilidade do solo e - non aedificandi;
- Planos de Pormenor em esoaco rural
- mata e matos
Sistema
Seco

Areas de protecgdo ds cabeceiras
das bacias hidrogr5fi cas

Solos de elevado

-

valor

agronomico no barrocal

Areas

de

matas, matos

e

pomares de sequeiro

Sistema

Continuo
de
ProdugSo;

ProtecgSo
e

Recreio

- percursos culturais e miradouros;
- non aedificandi
- Plano de Pormenor em esoaco rural

Espagos Verdes Urbanos de
car6cter ptblico (parques, jardins,

avenidas, pragas, largos, ruas

agricultura tradicional (pomares de

sequeiro);
- non aedificandii
na Reserva Aqricola Nacional
- produgSo, protecgSo e recreio;
- non aedificandr, excepto apoios dquelas
actividades;
- elaboragSo dos Planos de Pormenor do
Parque Florestal e Recreativo do Pontal e
do Parque dos Poetas na "Mata" de
Marim
- recreio e lazer;
- apoios (bares, esplanadas, quiosques,
sanitSrios);
- corredores verdes de ligagSo;

Espagos Verdes Urbanos de - integragSo paisagistica;
cardcter privado (associados a - produgSo, protecgSo e recreio;

equipamentos,

logradouros,
iardins. vazios de edificacOes)

- corredores verdes de ligagSo;
- Planos e Proiectos de E

Faixas laterais e centrais de - ruas arborizadas;
protecgSo ds infra-estruturas de - corredores verdes de ligagSo;
mobilidade (rodovias, ferrovias, - corredores ecol69icos;
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- hortas e pomares;

Sistemas
de

agricultura a tempo parcial - "parques horticolas";
(5reas urbanas, suburbanas e - hortas pedag6gicas e colectivas;
peri-urbanas);
- agroturismo; mercados de fim de
- agricultura especializada
semana, venda de produtos biol6gicos,
-

(fruticultura,

ProdugSo

viticultura,

floricultura, primores);
- agricultura biol69ica;
-

agricultura

patrimonial
tradicionais,

(agrossistemas

- matas;
- linhas

de 5gua

e

galerias ripicolas

respectivas
margens

e

el6sticas;
- sebes de compartimentagSo;
- faixas de integragSo paisagistica
de vias e n6s
- espagos para estadia e desporto
ao ar livre (parques recreativos,
desportivos, de campismo, de
merendas, etc.);
-percursos (bicicletas, pedonais,
cavaleiros)

actividade agricola;

- Planos de Pormenor em espago rural
- conservagSo da Sgua e do solo;
- "bandas ripicolas" e conedores fluviais;
- ecoturismo;
- non aedificandi;
- Planos de Pormenor em espago rural

- actividades desportivas e de lazer;
- percursos culturais e de recreio;
- corredores verdes de conexSo;

- Planos

de

Pormenor

e

Projectos de

ExecugSo

- protecgSo

Patrim6nio

Patrim6nio
Natural

flores, etc.;
- percursos culturais e de recreio;
- non aedificandi, excepto apoios a

e

preservagSo dos recursos

geomorfol6gico
naturais;
(sistema h0mido lagunar, sistema - non aedificandi,
- rede de miradouros
dunar e sistema colinar)
paisagem;
- ecoturismo;

da

de

ValorizagSo

actividades tradicionais

(agricultura,

- Planos
-

de

e observat6rios

Pormenor

pesca, etc.);
e/ou - agroturismo e ecoturismo;
- non aedificandi;
na RAN e na REN

Patrim6nio pedol6gico (solos com

elevado valor ecol6gico
agron6mico)

arquitect6nico (centros hist6ricos,

nfcleos urbanos

tradicionais,

edificios e outros elementos com

valor hist6rico

e

patrimonial;

fortalezas, pontes, moinhos, etc.)

- mistura de usos e fung6es compativeis;
- Turismo urbano e cultural;
- Planos de Pormenor de Salvaguarda e
ValorizagSo;

- Projectos

de

ReabilitagSo Urbana e

- turismo cultural;
Patrim6nio
Cultural

Patrim6nio Arqueol69ico (sitios - actividades did5cticas e pedag6gicas;

arqueol6gicos:

povoag6es,

centuriag6es,
necr6poles,

- non aedificandi na zona de protec96o;

- Planos

e Projectos de Salvaguarda e

Valorizagdo;
- Planos de GestSo

balne5rios, etc.)

e Rede de - actividades turisticas e recreativas;
Miradouros e de Observat6rios do - corredores verdes de ligagSo;
Patrim6nio Paisagistico (natural + - Planos de Pormenor em espago rural;
- Projectos de ExecugSo
cultural)
Percursos Culturais
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Centros
hist6ricos

zonas centrais das cidades de
Olhdo, Faro e Loul6 classificadas
como Patrim6nio Nacional

habitagSo, com6rcio e servigos;

turismo urbano e cultural;
Planos de Pormenor de Salvaguarda e

Yalorizaclo
Conjuntos
Urbanos
Tradicionais
PalScios,

Quintas
e
Montes

Areas
edificadas

Estrutura de
Mobilidade
Poluente

Estrutura de
Mobilidade
N5o-Poluente

- habitagSo e com6rcio;
n0cleos "centrais" de Quelfes, - turismo cultural;
PechSo, ConceigSo, Estoi, St." - Planos de Pormenor de Salvaguarda e
Biirbara e S. Lourengo
Valorizac5'o
- turismo cultural;
de - agricultura e jardinagem;
Estoi, e Quintas de Recreio - Projectos de RecuperagSo e
ReoualificacSo
identificadas
espago edificado existente multifuncionalidade;
(consolidado, linear e difuso)
Planos de UrbanizagSo;
Planos de Pormenor
Sreas urbaniz6veis (aptid6o mistura de usos e fung6es;
Planos de UrbanizagSo e de Pormenor;
ecol6gica e cultural d edificag6o)
Proiectos de ExecucSo
- Plano de requalificagSo urbana e
I nfra-estruturas
paisagistica da EN125;
vi6rias
(rodo e ferrovi5rias) - alteraqSo do tragado da linha f6nea na
cidade de Faro;
- requalificagSo dos portos de OlhSo e
lnfraFaro e do cais/embarcadouros da
lnfra-estruturas
estruturas
portuSrias
Culatra, Armona e Farol;
existentes
- Projecto de lntegragSo Paisagistica do
Aerooorto lnternacional de Faro
Projecto de lntegragSo Paisagistica do
I nfra-estruturas
aerooortu5rias
Aerooorto lnternacional de Faro
- desenvolvimento do sistema ferrovi6rio
ligeiro;
metro de superficie
Modo
ferrovi5rio
- Plano e Projecto do tragado de
imolantacSo
- construqSo de infra-estruturas cicl6veis e
Pedonal e
passeios e ciclovias de corredores pedonais - Projectos de
ciclSvel
FxecrrcSo
-sinalizagSo e manutengdo de uma rede de
Percursos
caminhos e vias caminhos cicl6veis e pedonais, de
culturais e
rurais e agricolas
descoberta da paisaqem e do patrim6nio
de recreio

Pal6cios

de JoSo Lricio e

agricultura (policultura: hortas, pomares
Tipologias
agr6rias e

em espaqo rural

e

natural

naturais

Tipologias
urbanas

em 5reas urbanas e
urbaniz6veis

oco116ncias

Pontuag6es

pontuais de distinta
natureza: edificada,
biol6gica, geologica

requalificagSo, salvaguarda

valorizacSo)
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,

vinha, arvenses de sequeiro);
mata;
corredores verdes de ligagSo;
Planos de Pormenor
estrutura verde e ecol6gica;
expansSo edificada;
Planos de UrbanizaqSo e de Pormenor;
Projectos Urbanos e de Espagos
Exteriores (ExecucSo)
multifuncionalidade;
manutengdo da diversidade e
com plexidade paisagistica;
Projectos de ExecugSo: reabilitagSo,
e
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O <plano global de estrutura>, tendo por objectivo contribuir para uma organizaSo e gestEo

da paisagem que responda ds exigOncias da sustentabilidade da regiSo urbana e das
populag6es que dela dependem, prop6e uma classificagSo do territ6rio baseada nas suas
caracteristicas naturais e culturais, sobre as quais s6o propostas ocupagOes humanas que
utilizem os recursos e sistemas ecol6gicos e patrimoniais sem causar a sua degradagSo ou
destruig6o.

Os conceitos fundamentais que estSo na base da estrat6gia de conjunto sdo os de
paisagem global, cidade-regiSo e patrimonio paisagistico, descritos em profundidade ao
longo desta dissertagdo, e o instrumento de integra$o de todas as componentes da
paisagem interpretadas foi o de <Sistema lntegrado Paisagem - Cidade - Patrim6nio>,
construido a partir das estruturas da paisagem: ecol6gica, cultural e patrimonial, edificada e
de mobilidade, e dos intersticios destas estruturas, que se podem inscrever neste Sistema.

O <macro

-

plano de estrutura> permite formular algumas recomendag6es de natureza

estrat6gica que reflectem as propostas para uma estrat6gia de interveng6es integradas de
desenvolvimento sustent6vel para o Sistema Urbano OlhSo

- Faro - Loul6:

i) Planos de Pormenor e Projectos de ExecugSo da Estrutura Ecologica

-

os primeiros

correspondem a 6reas integradas na Estrutura Ecol6gica Fundamental, como a Campina,

com o objectivo de sobre elas incidirem projectos de intervengSo rural e patrimonial que
desenvolvam

as suas

potencialidades no sentido

da

multi-funcionalidade: agricultura,

agroturismo, recreio e lazer, preservagdo da natureza e salvaguarda activa do patrim6nio

edificado, garantindo

a

continuidade

e

conectividade ecologica entre

os aglomerados

urbanos e entre o sistema lagunar e o sistema colinar, atrav6s dos corredores verdes e
fluviais propostos; os segundos dizem respeito d Estrutura Ecol6gica lntegrada na Estrutura
Edificada devendo os projectos actuar ao nivel do desenho urbano recorrendo a tipologias
urbanas tradicionais como

a rua, a praga, o quarteirSo e o jardim p[blico, e a

tipologias

emergentes como o parque (urbano, linear, ribeirinho)e o sistema de parques interligados e
hierarquizados que promovam

harmoniosamente

o

recreio,

o

a

desenvolvimento de uma rede de espagos que aliam
conservagSo

da

natureza

e a agricultura, sendo a

continuidade entre as diversas propostas assegurada e reforgada atrav6s dos corredores
verdes e ecol6gicos, urbanos.
Esta estrategia de planeamento de estruturas ecol6gicas procura a reestruturagSo da regi6o

urbana controlando a expansSo dos aglomerados atrav6s da utilizagEo de um "coragSo e
sistema arterial verde" essencialmente composto pelo Parque Agricola da Campina, pelo

Parque Florestal e Recreativo do Pontal, pelos Parques Ribeirinhos de Olh6o
Faro

- Montenegro

e pelos "corredores fluviais":
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-

Marim e

- elaboragdo

do Plano de Pormenor da Campina de Faro

- OlhSo no sentido da criag6o de

um Parque Agricola, do domlnio privado, mas posto ao servigo p0blico, atrav6s da
potenciagSo da pr5tica da agricultura tradicional (explorado em sistema misto, de regadio e

de sequeiro), em conjugagao com 6reas recreativas e de suporte d venda e distribuigSo de
produtos agricolas de qualidade, com museus e centros de exposigSo ligados d vida rural,

com hortas sociais e pedag6gicas, com os percursos ambientais e patrimoniais, e com o
turismo rural e o agroturismo;

- elaboragSo dos Planos de Pormenor

das Frentes Aqu5ticas de OlhSo

- Marim e de Faro -

Montenegro no sentido da criagEo de Parques Ribeirinhos que, considerando a din6mica
ecol6gica especifica dessas zonas, dever6 propor uma configuragSo espacial que atenda d

sua vocagSo para o lazer ligado d usufruigSo da Ria Formosa, apoiada em equipamentos
colectivos, pontuais, de indole recreativa e educativa (educagSo ambiental);

- elaboragSo do Plano de Pormenor
Florestal

e

da Mata do Pontal no sentido da criag6o de um Parque

Recreativo atrav6s do uso m0ltiplo da "floresta" permitindo

a

conciliagdo da

defesa dos recursos naturais com a sua utilizagSo para o recreio mediante um equilibrio
entre os objectivos da produgSo e protecgSo com os da usufruigSo. Numa regiSo urlcana

com uma populagdo residente superior a cem mil habitantes (duplicando este valor em
determinadas 6pocas do ano), deficitSria em espagos verdes de recreio e lazer e em que o
processo de urbanizagdo 6 intenso e desqualificado, a criagdo de um Parque, de dimensSo

regional, pretende contribuir quer para dar resposta

d

necessidade de espagos de ocio

qualificados, quer como "instrumento" de controlo do processo de edificagSo que ameaga
invadir o espago da Mata;

ii) Planos de Pormenor e Projectos de ExecugSo da Estrutura Cultural

-

correspondem a

6reas da zona rural integradas nos sistemas de produgSo, de protecgSo e de recreio

da

referida Estrutura, atrav6s dos quais se pretende promover o desenvolvimento de projectos

de intervengdo rural que considerem a dinamizagSo economica e social do espago

rural,

atrav6s da preservagSo dos valores ecologicos e culturais, e da sua integragSo na rede de
percursos e de miradouros que interligam os principais marcos culturais e sistema de vistas

da regiSo urbana, no dmbito da promogSo de um turismo
convencional. Pelo que se prop6e que os referidos percursos

alternativo

e

ao

segmento

miradouros, incluindo o

<Observat6rio da Paisagem>, sejam objecto de projectos de execugdo e de "monografias"
individuais que possibilitem

a sua implantagSo, divulgagSo e gestSo, incorporando-os

circuito recreativo e turistico da regiSo;
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no

iii)

Planos de Pormenor e Projectos de Execu@o da Estrutura Patrimonial

fundamentalmente: Planos

de Pormenor de Salvaguarda e

patrimonio urbano como os centros hist6ricos das cidades

- compreendem

de 6reas do
de Olh6o, Faro e Loul6, e os
ValorizagSo

conjuntos urbanos tradicionais de Quelfes, Pech6o, Conceig6o, Est6i, Santa B6rbara e S.
Lourengo; Projectos de Reabilitagdo Urbana e Arquitect6nica de elementos edificados, e seu

contexto, como as "Quintas de Recreio" e os moinhos de mar6 da Ria Formosa, bem como

Planos de GestSo de Sreas do patrim6nio natural

-

geomorfologico

e pedol6gico -

i sua integragSo na Reserva Ecologica
mas tamb6m a sua importdncia no

atendendo ao seu regime non aedificandi e, portanto

Nacional

e na Reserva

Agricola Nacional,

desenvolvimento do ecoturismo e agroturismo.

A elaboragSo de Planos de Salvaguarda e Valorizag1o de 6reas da Estrutura

Edificada

Patrimonial a partir do espago colectivo, deve ter por objectivo melhorar a sua legibilidade e

referenciagdo,

e

fornecimento dos equipamentos necess6rios

a uma vida urbana de

qualidade superior, promotores do desenvolvimento do turismo urbano e do turismo cultural.

A elaboragSo de Planos de RecuperagSo e de GestSo de sistemas e 5reas do patrimonio
natural, caso dos sistemas dunar e colinar, e dos solos com elevado valor ecol6gico e/ou

agron6mico, deve ter por objectivo

a

contengSo estrita

da edificagSo, incluindo a

sua

demoliso em Zonas com Risco de Erosio Costeira ou com Risco de lnundagSo, de modo a
garantir a seguranga das populag6es e a estabilidade fisica e o equilibrio biol6gico da
paisagem.

iv) Planos de Urbanizagdo e Planos de Pormenor da Estrutura Edificada

-

foram delimitados

os perimetros dos aglomerados e n0cleos urbanos existentes, considerando as

6reas

urbaniz6veis em fungSo da aptid6o ecologica e cultural, sobre os quais devem incidir as
referidas figuras de planeamento com vista

d reestruturagSo e

requalificagSo do espago

urbanizado.

Na reorganizagdo e requalificagdo urbanistica, d escala da regiSo urbana, os espagos n6o-

edificados passam
implementagSo

a

assumir um importante papel

de uma estrutura de vertebragSo e

ao permitirem o

desenho

e

a

articulagSo dos distintos tecidos

edificados, e de suporte a ocorr6ncias e processos naturais que garantem a sustentabilidade

ambientale a qualidade imag6tica do sistema urbano.
Nesta perspectiva, considera-se fundamental reestruturar, inter-ligar e articular, de forma
coerente, o espaqo urbanizado tendo em conta as estruturas de mobilidade existentes,
respeitando os valores e recursos naturais e culturais, evitando a dispersSo da edificagSo

nos sistemas h0midos, marinho

e de

talvegue, nos agrossistemas tradicionais

e

nas

encostas de maior declive, e assegurando a sua compatibilizagSo com a estrutura ecol6gica
e culturalda paisagem.
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Os Planos de UrbanizagSo e os Planos de Pormenor da Estrutura Edificada devem basearse em inteng6es e objectivos globais de ordem estrutural e morfol6gica:

- ao nivel estrutural e de modo a contrariar a concepgSo e o crescimento urbano em curso,
responsdvel quer pelas fortes descontinuidades que t6m imprimido d circulagEo de recursos
ambientais (ar, 6gua, mat6ria org6nica) dos quais depende a sustentabilidade da paisagem
e da cidade, quer pela fragmentagSo destas com os inevit5veis custos sociais, econ6micos e

paisagisticos, prop6e-se unificar e reforgar as caracteristicas estruturais do espago urbano
completando e articulando as malhas pr6-existentes (a partir do sistema de percursos e da
estrutura fundi5ria, para al6m dos factores ambientais) de modo a conferir-lhes coesdo e

legibilidade. Torna-se, ent6o, necess5rio completar, hierarquizar

e

articular os distintos

tecidos urbanos, respeitando e reforgando as suas l6gicas estruturais e permitindo, assim, o
reconhecimento da sua identidade diferenciadora, contribuindo as cidades

e os nticleos

urbanos com as suas identidades patrimoniais e fung6es futuras compativeis, para reforgar
o conjunto do sistema urbano.

-

ao nivel morfol6gico e reforgando as linhas predominantes da forma da paisagem,

pretende-se preservar o perfil "natural" do territ6rio mantendo a sua legibilidade, enfatizando
quer a leitura do sistema lagunar e das cumeadas atrav6s da contengSo do tecido edificado,
quer a leitura da planicie litoral cuja ocupagdo promove a inversSo de escala e diminui a sua

A este nivel 6 fundamental diferenciar as caracteristicas do espago
edificado a desenvolver e consolidar no interior dos perimetros urbanos. Por outro lado,
clareza morfol6gica.

prop6e-se dar coer6ncia e continuidade formal e perceptiva ds relag6es estabelecidas com

os espaqos de car6cter agricola e silvicola, e com os espagos verdes de recreio e lazer, de

modo

a que tanto uns como os outros

urbanizagSo, do futuro sistema urbano OlhSo

passem

a fazer parte do novo modelo de

- Faro - Loul6.

Nestes, 6 fundamental proteger morfologicamente as ligag6es visuais e simbolicas not6veis

pelo seu valor c6nico, e assegurar a continuidade das relag6es b6sicas que as tornam
diferenci6veis e, ainda, proteger, recuperar e articular os valores e elementos da estrutura
patrimonial

da paisagem

centros historicos, conjuntos urbanos tradicionais, sitios

arqueol6gicos, sistemas agricolas tradicionais, ocorr6ncias edificadas, geomorfol6gicas e

pedologicas culturalmente significativas

-

detentores

de um papel

referenciador

indispens6vel na afirma$o cultural de uma populagSo e de uma regiSo que, nas 0ltimas

d6cadas, tem sido objecto de um processo intenso de transformagdo e adulteragSo da
paisagem.
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iv) Plano de RequalificagSo do Sistema de Acessibilidade e Mobilidade

- a sua elaboragdo,

em articulagdo com a reestruturagSo da paisagem urbanizada e contemplando liga@es
estruturantes ao nivel dos diversos modos de transporte, dever6 basear-se nas seguintes
premissas:

- a rede urbana polic6ntrica preconizada atrav6s da consolidagSo e articulagSo dos
aglomerados urbanos de Olh6o, Faro (incluindo Montenegro e Gambelas) e Loul6 (incluindo

Almancil) implica

-

no que se refere d malha rodovi6ria e ferroviSria, para al6m da

construgSo de trechos de vias em falta (ligag6o da variante do Aeroporto d EN 125 no Rio
Seco) ou o melhoramento dos tragados existentes (EN 125,|C 4 e EN 2), e a "correcgSo" do
tragado da via f6rrea em Faro de modo a recuperar-se a conexdo entre a cidade e a Ria, e a

modernizagdo

do

transporte ferroviSrio

regional o

desenvolvimento

de

sistemas

ferroviSrios ligeiros ou metro de superficie que complemente os transportes colectivos
rodovi6rios, a par da promogdo de condig6es de mobilidade sustent6veis, com a construgSo

de infra-estruturas ciclSveis e de circulagSo pedonal, seguras e confort5veis;

- a articulagSo

inter-modal entre os transportes terrestres: metro de superficie ao nivel do

sistema urbano, rede ferrovi6ria regional, e rodovi6rio, nas suas diversas componentes, para
ligag6es diversificadas, mas tamb6m a sua a(iculagSo com a infra-estrutura aeroportu6ria, e

a mobilidade por via maritima;

- a consolidag6o de percursos culturais, ambientais e de recreio, multi-modais, n6o
e de bicicletas, de conex6o aos
principais espagos patrimoniais e sistemas de vistas, e que liguem os equipamentos

poluentes, incluindo a circulagSo de pe6es, cavaleiros

colectivos mais importantes (Parque das Cidades, Universidade, centros comerciais) e o
sistema urbano d regi6o envolvente.

- plano de estrutura> pretende, em fltima an6lise e como designio estrat6gico,
contribuir para a afirmagSo e consolidagSo do sistema urbano OlhSo - Faro - Loul6 como
O <macro

uma cidade (-regiSo) qualificada, dinimica, atractiva e com elevada qualidade ambiental e
de vida, o que significa que a paisagem (global) dever6 constituir um recurso fundamental

para

o

desenvolvimento local

e regional, o que implica qualificar as suas diferentes

estruturas e componentes, em conformidade com a respectiva vocagdo numa perspectiva
de sustentabilidade.
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7. CONCLUSOES

A crise do modelo de desenvolvimento actual arrasta consigo e p6e em evid6ncia a crise do

modelo

de ordenamento do territ6rio e de

regulagSo urbanistica vigentes, que se

manifestam num Ambiente degradado, em cidades desqualificadas, alterag6es clim6ticas de
consequ6ncias imprevisiveis, recursos naturais em vias de esgotamento, injustiga e tensSo
social.
E evidente que o planeta Terra n6o tolerar6 muitas mais agressOes, nem muito mais tempo

os actuais processos de degradagSo e sobre-exploragdo dos recursos, pelo que

urge

encontrar novos caminhos, outros rumos.
Uma vez que o ordenamento territorial, atrav6s de um modelo que divorcia o Homem do seu

Meio, que separa a cidade da regido onde se insere e que n6o considera as quest6es do
patrim6nio, cada vez mais se revela incapaz de dar resposta aos problemas com que se

deparam, na actualidade,

as paisagens e as comunidades humanas, o processo

de

planeamento encontra-se num momento de decis6es e, previsivelmente, de viragem.

Com efeito, reconhecendo que, por um lado, o contraponto ds comodidades e recursos
tecnol6gicos hoje ao dispor de todos n6s, se traduz em paisagens fragmentadas e
descaracterizadas, em cidades ambiental

e

socialmente degradadas,

e num patrim6nio

votado ao abandono e destruigSo, mas que, por outro lado, 6 possivel transformar, criar,
recuperar

e preservar paisagens produtivas, belas e equilibradas, que respondam ds

m0ltiplas necessidades da sociedade contempordnea, o ordenamento paisagistico e urbano,

atrav6s de uma nova linguagem e de um novo pensamento, contribuindo decisivamente
para superar aquela situagSo, para atingir este objectivo e, em suma, para encontrar a via
do desenvolvimento, constitui um desafio que 6 colocado, agora e no futuro, a todos e cada
um de nos.

Um novo pensamento baseado na superagSo dos paradigmas e das dicotomias anteriores:

oglobal eolocal,ourbanoeorural,oecon6micoeoecol6gico,onatural eocultural,o
espacial e o ambiental, e em que todas as dimens6es do desenvolvimento: o social, o
territ6rio, a economia, o ambiente, etc., e da paisagem: est6tica e po6tica, ecologia e 6tica,
cultura, e economia, estSo intimamente articuladas.

Se o grande desafio 6 o entendimento da complexidade sist6mica dos valores e dos
problemas, e a capacidade de desencadear uma acASo integrada, pensando e concebendo

a

paisagem

(a cidade e o

patrimonio)

na sua globalidade, entSo sdo

necess6rios

instrumentos conceptuais e metodologicos, adequados para a prossecugdo dos objectivos
que se colocam, hoje, ao ordenamento paisagistico e desenho urbano.
Neste sentido, a reflexSo desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu aprofundar algumas
considerag6es sobre os valores, recursos e problemas associados ds paisagens tradicionais
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e contemporaneas, aos modelos urbanos dominantes e aos bens patrimoniais, no seu todo,

bem como sobre os instrumentos preferenciais para

a

aplicag6o do ordenamento da

paisagem e desenho da cidade.

A aplicag6o do conceito e dos principios de sustentabilidade, subjacentes ao modelo de
ordenamento e desenho que se preconiza, pressup6e um processo de mudanga, no qual, a
continuada utilizagSo e preservagSo dos recursos, a organizagEo e gest6o espacial, e as
altera@es institucionais associadas, s6o coerentes com objectivos de perpetuar, no tempo,
a qualidade ambiental e de vida, a heranga cultural e equilibrio espacial das paisagens, e as

fun@es s6cio-econ6micas dos ecossistemas.

Nesta perspectiva, uffi processo de projecto

e

gestSo

de sistemas urbanos

numa

perspectiva holistica e sustent6vel, pressup6e uma integragSo adequada do planeamento do

uso do solo com

a

preservag6o do patrim6nio natural

e

cultural,

e com o

ordenamento

espacialdas actividades humanas promotoras de desenvolvimento s6cio-econ6mico.

Estes objectivos podem consubstanciar-se num sistema de planeamento de natureza
diferente que consiga perspectivar a actuagdo na paisagem integrando e articulando
espagos distintos

e contrastantes

(urbano, suburbano, rural,

de

transigSo, natural),

baseando-se no desenvolvimento de metodologias e estrat6gias de intervengdo inovadoras,

capazes de absorver as inevit6veis alterag6es espaciais, conciliando

a

perman6ncia e

valorizagSo das estruturas naturais e antr6picas que lhe conferem autenticidade e car6cter,
com a dindmica de transformagSo ao nivel da organizagSo do mosaico paisagistico.

Deste modo, no Ambito de um novo ordenamento e desenho urbano, torna-se necess6rio a
investigag6o de aspectos fundamentais, como sejam a interpretagSo ecologica e cultural da
paisagem, e a an6lise dos agentes e din6micas da sua transformagSo, a pesquisa de novos

modelos

de cidade baseados em principios de

principais quest6es relacionadas com

a

sustentabilidade, nomeadamente as

integragSo

de principios ecol6gicos, e

dos

processos naturais, mas tamb6m dos valores patrimoniais, no urbanismo e no ordenamento.

Este trabalho prop6s-se investigar algumas questdes, conceitos e tend€ncias que podem

contribuir para

a

definigEo de novas estrat6gias

e

metodologias para

a

orientagSo de

processos de planeamento e pr5ticas projectuais que enquadrem aqueles temas.

Pelo que se efectuou uma abordagem te6rica e pr6tica atrav6s de pesquisa bibliogr6fica e
documental sobre os principais conceitos e orientag6es que t6m vindo a ser desenvolvidos

nos 0ltimos anos, e que representam novos paradigmas
ordenamento paisagistico

e

e

instrumentos aplicados ao

projecto urbano, ensaiados num estudo de caso concreto,

apresentando-se, seguidamente,

as

principais conclus6es, regressando

enunciadas e formuladas no inicio deste trabalho.
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ds

quest6es

A primeira questSo procurava analisar quais os paradigmas que, no dmbito do processo de
construgfio e transforma$o da paisagem, t6m influenciado as rela@es do Homem com o
Meio numa perspectiva de desenvolvimento econ6mico.

Baseando-nos numa estrutura analitica tridimensional onde emergem paisagem, cidade e
patrimonio como os tr6s grandes conceitos

-

chave do ordenamento paisagistico e urbano,

este assunto foi abordado ao longo dos Capitulos 2, 3 e 4, onde, ao mesmo tempo que se
analisou o enquadramento te6rico

- conceptual sobre a evolug6o

semdntica e hist6rica dos

referidos conceitos, ganhando expressSo as emergentes nog6es de paisagem global, cidade

-

regi6o

e patrim6nio paisagistico na perspectiva da

interpretagSo

e

intervengSo nos

espagos urbanos contempor6neos, se avaliaram os principais modelos que orientaram as
ac96es das comunidades humanas no territ6rio, nomeadamente sobre os recursos naturais
e culturais, e os valores ambientais e patrimoniais.

Considerou-se, nesse quadro, que ap6s um longo periodo de harmonia

e equilibrio

na

relagdo da sociedade com o territ6rio, em que se construiram paisagens urbanas, rurais e

naturais detentoras

de beleza e

harmonia, hoje reclamadas um patrim6nio colectivo

insubstituivel, se transitou para uma fase mais recente caracterizada por um predominio de
visOes sectoriais e utilitaristas, de rdpida e mSxima rentabilidade, e de atitudes dominantes

das comunidades humanas face dquelas paisagens, baseadas na sua adulteragSo

e

degradagSo.

Apesar de, actualmente, continuarem a persistir comportamentos inadequados na utilizagSo

dos referidos recursos e valores, e no planeamento do uso do solo, ainda ineficaz,
considerado demasiado sectorial e de curto ptazo, verificou-se que, nas (ltimas d6cadas, se

tem vindo a assistir a uma alteragSo dos sistemas de valores da sociedade, despoletada
pela emerg6ncia da consciOncia ambiental e patrimonial aos impactes que as aca6es e as
actividades humanas produzem na paisagem, e que se tem traduzido numa nova atitude
face ao Ambiente, d Natureza e ao Patrim6nio.

Este inicio de mil6nio corresponde, por isso, a uma fase em que a tend6ncia

6 para a

superagdo dos paradigmas e atitudes anteriores, recorrendo a uma abordagem holistica e
integrada das quest6es espaciais, ecol6gicas, econ6micas e culturais, no desenvolvimento,

tanto da sociedade como da Natureza, numa perspectiva de perpetuidade da qualidade
ambiental e de vida no planeta.

Os modelos emergentes de desenvolvimento econ6mico-social e de organizaglo e gestSo
espacial, orientados por principios estrat6gicos de sustentabilidade, t6m vindo a considerar
globalmente os diversos sistemas da paisagem, baseando-se e originando novos conceitos,
metodologias e estrat6gias de planeamento e desenho urbano e paisagistico.
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A segunda questdo equacionava a intervengdo na paisagem actual, considerando as quatro
dimens6es, essenciais, interligadas na acepgSo contempordnea de paisagem: est6tica e

po6tica, ecologia

e

6tica, cultura,

e economia, com o

objectivo

de

possibilitar o

desenvolvimento, a longo ptazo, querda Natureza, querda populagSo.

A investigagSo conduzida sobre este assunto, efectuada no Capitulo 2, levou ao
aprofundamento dos aspectos contidos na evolugSo conceptualde paisagem que, entendida

como um sistema vivo, holistico e dinAmico, resultado da interacgSo dos factores humanos e
naturais, ao longo do tempo, pressup6e a compreensdo dos processos ecologicos e sociais
que configuram as paisagens, utilizando-os como fundamento da intervengSo.
Verificou-se que intervir com responsabilidade 6tica na paisagem contempordnea, atrav6s

de um renovado modelo de ordenamento, de base simultaneamente ambiental e cultural,
assenta numa concepgSo global do espago, considerando uma "nova est6tica" na qual a

a matriz daquele modelo, integrando

"ecologia criativa" constitui

objectivos comuns aos

dominios da est6tica e da ecologia da paisagem. Esta abordagem, baseada na conciliagdo
entre interesses econ6micos e ecol6gicos, exige uma visSo mais interactiva entre as novas
necessidades da sociedade actual (produzir, inventar, desfrutar, sobreviver)

eo

respeito

pelo patrim6nio e identidade da paisagem, sendo nesta que se fundamenta e se sintetiza a
sua pr6pria alternativa de transformagSo, na perspectiva do desenvolvimento sustent6vel.

A terceira questSo procurava indagar quais os factores que estSo na origem do modelo de

cidade actual

e

quais os fen6menos, processos e formas responsSveis pela sua

configuragdo, e questionava porque 6 que o referido modelo 6 considerado insustent6vel.

Esta questSo, m0ltipla, foi desenvolvida no Capitulo 3, onde para al6m da an6lise dos
aspectos mais relevantes da actual discussdo em torno da nogSo de cidade, se procurou
enquadrar e analisar o processo de urbanizagSo da paisagem nas principais transformag6es
espaciais, ambientais, econ6micas e sociais, identificando ao mesmo tempo os principais
problemas da cidade contempor6nea, considerando que esta integra quer a cidade antiga,
densa e centripeta, quer os novos e imensos tecidos urbanos, descontinuos, configuradores

do modelo de cidade de difusa. Pelo que se procedeu, igualmente, d avaliagSo comparativa

do nivel de

organizagSo

e da pressSo que ambos os modelos

exercem sobre os

ecossistemas naturais, no pressuposto de que qualquer tentativa de melhor organizar a
cidade actual terd que partir do conhecimento das suas realidades, dindmicas, problemas e
contradi96es.

A an6lise da bibliografia mais representativa sobre esta mat6ria revelou que as l6gicas na
concepgSo, construgdo

e funcionamento das cidades se alteraram ao longo do

tempo,

acompanhando os processos de transformagdo, rdpidos e profundos, a que a sociedade e o
territ6rio tOm estado sujeitos.
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Neste contexto, reconhece-se que

a

visdo holistica

e

integrada que deve orientar,

actualmente, o nosso modo de construir a an6lise, a interpretagdo e a intervengSo na cidade

contempordnea

-

global na sua influ6ncia, regional na sua extensSo e complexa na sua

forma, simultaneamente compacta e difusa

-

se apoia na obrigat6ria compreensSo do

conjunto, no sentido da articulagdo e gestdo de ambos os modelos de organizagEo espacial,

e de uma relagSo de maior equilibrio com o ambiente e o hinterland, atravls da sua
integragSo no espago regionalonde se insere e na adopg6o de estrat6gias de reequilibrio do
novo mosaico paisagistico.
Foi possivel constatar que 6 para esta abordagem globalizante, sist6mica e prospectiva, que

aponta a avaliagdo comparativa do nivel de organizagSo e confrontagSo daqueles modelos,
considerados antag6nicos mas n5o excludentes, antes complementares. AvaliagSo que
manifesta a necessidade de ordenamento e integragdo da din6mica de dispersSo urbana,

grande consumidora de espago
paisagisticos

e

e recursos naturais, e desqualificadora de valores

patrimoniais. DinAmica que, considerada consequ6ncia da reorganizagEo

dos processos s6cio-econ6micos e dos novos estilos de vida, e padr6es de consumo,
apoiada nas infra-estruturas, sistemas e tecnologias de mobilidade, est5 na origem do
modelo de cidade emergente, essencialmente difuso, descontinuo e "predadof'de recursos
paisagisticos, respons6vel por in0meros e graves impactes espaciais, ambientais e sociais
no territ6rio, e por esta razSo considerado insustent6vel.

A quarta questSo debatia a relevincia do conceito e do modelo de cidade - regiSo face d
escala regional dos territ6rios urbanos, aos problemas decorrentes do actual processo e
dinimica de urbanizagdo, e ds suas principais caracteristicas, e de como 6 que este modelo
poderia contribuir para resolver grande parte dos principais problemas urbanos actuais,
temas que s6o desenvolvidos na 0ltima parte do Capitulo 3 e no Capitulo 5.

No primeiro destes Capitulos e apos a revisSo da literatura referente a este assunto, foi

-

d nogSo de paisagem
global, quer como uma ferramenta de an6lise e interpretagSo da complexa e din6mica
explicado e proposto o conceito de cidade

regiSo, associando-o

realidade paisagistica contempordnea, quer como modelo e estrat6gia de intervengSo, e

cuja utilidade

e

demonstrada pela

sua capacidade efectiva de compreensdo

e

sistematizagSo do actual processo de organizagSo e gestSo espacial. Nesta perspectiva,

preconiza um novo desenho urbano, de base sist6mica, que abrange tanto os valores como

as actividades, quer do campo, quer da cidade, e promove a articulagSo entre ambos no
sentido do restabelecimento da unidade urbano - rural, atrav6s da conexdo entre os
sistemas urbanos, os sistemas naturais e os agrossistemas tradicionais, na configuragSo de
uma nova cidade.
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Neste contexto,

a

nos referidos Capitulos sobre aspectos

investigagdo conduzida

fundamentais relacionados com a resposta do modelo de cidade

urbanos actuais,

e a sua

contribuigSo para

a

-

regiSo aos problemas

sustentabilidade, permitiu constatar que

embora estas quest6es, estreitamente relacionadas, continuem

a ser objecto de

acesa

discussSo entre a comunidade cientifica intemacional, foi possivel concluir que se defende,

actualmente, que n5o existe um modelo rinico de cidade

a rede urbana e o

considerando

-

regiSo, sendo que cada cidade,

espago regional em que se insere, deve adaptar os

ds suas condig6es especificas, designadamente o seu
enquadramento historico-geogr6fico, s6cio-econ6mico, cultural e institucional, e procurar

objectivos

da

sustentabilidade

definir o modo como deve articular o desenvolvimento urbano com os valores ecol6gicos e
patrimoniais da paisagem.

Neste sentido, o modelo de cidade

-

regi6o procura o desenvolvimento sustent6vel assente

na ideia da regeneragSo ambiental da rede de cidades e no reequilibrio entre estas e a sua

envolvente territorial, apoiando-se numa concepg6o global

da paisagem atrav6s

da

concretizaSo da ideia de <contlnuo natural e cultural> e sua inter-penetragdo com o espago
edificado, materializada num mosaico paisagistico, complexo e dinimico, estruturado por

e de comunicagdo, etc.) e por redes
continuas e activas. Pelo que o conceito de cidade - regido

redes tecnol6gicas (infra-estruturas de transporte
ecologicas

e

patrimoniais,

pressup6e uma mudanga no modo de pensar o processo de urbanizaSo e a sua relagSo

com a Natureza e o patrim6nio. Como estrat6gia de intervengSo baseia-se numa vis6o
estrat6gica e integradora sobre a paisagem que inclui as diferentes formas e fung6es das
paisagens urbana, rural e natural, e que integra as distintas estruturas que a configuram

(ecol6gica, cultural

e

patrimonial, edificada,

e de mobilidade),

permitindo orientar o

desenvolvimento urbano ao mesmo tempo que garante a continuidade quer do sistema de
espago colectivo, quer dos sistemas naturais e culturais de 6mbito regional (linhas de costa

e de festo, cursos de 6gua, sistemas agro-silvo-pastoris), contribuindo, deste modo, para a
sustentabilidade ambiental e econ6mica da paisagem urbanizada.

A quinta questdo discutia como podiam ser tidos em consideragSo os valores patrimoniais
da paisagem, considerados num sentido amplo, no ordenamento, requalificagSo e gestSo

dos sistemas urbanos. Esta questSo foi desenvolvida no Capitulo 4, apresentando o
enquadramento te6rico e um conjunto de reflex6es que suportam esse tema.

Por um lado, a formulagdo do conceito de patrimonio paisagistico que, pela via da ecologia

da paisagem e da relev6ncia do ordenamento do territorio, encerra, em si, uma

ideia

unificadora da nog6o de patrimonio, abrangendo os distintos tipos de bens, tanto as criag6es

do Homem como as da Natureza, e que pretende indicar a tendOncia

dr

inclusdo simultinea

de ambos no processo de planeamento, constituindo-se como uma modalidade mais ampla
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e integradora de construir inter-relag6es e interdepend6ncias, e neste sentido, um

modo

diferente de produgSo de cidade e de paisagem, baseado no valor destas como patrim6nio.

A emergente compreensSo da paisagem como patrim6nio, proposta por aquele conceito,
pressup6e a exist6ncia de relag6es equilibradas e harmoniosas entre a sociedade e o
territ6rio, entre a cidade a regiSo onde se insere, prevalecendo a ideia de que h6, hoje, uma
necessidade de intervir no patrim6nio, na sua totalidade,

e de conhecer os modelos

de

construgdo da paisagem (quer da urbana, quer da rural) na sua evolugSo hist6rica e na sua

inter-relag6o com as actividades econ6micas, mat6ria que passa

a constituir a

"chave'

fundamental no novo processo de ordenamento e gestdo dos sistemas urbanos.
Verificou-se que, ao contr6rio da conservagSo museol6gica dos valores patrimoniais, estes
passam a integrar aquele processo mediante a elaboragSo de estrat6gias conjugadas de
salvaguarda

e de valorizagSo conjunta do

e natural, planeando de
do patrim6nio paisagistico, e a sua

patrim6nio edificado

forma articulada estes dois aspectos indissoci5veis

incorporagSo dindmica nos futuros processos s6cio-econ6micos e de organiza$o espacial.

Por outro lado, na pr6tica do ordenamento e do urbanismo, isto dever6 traduzir-se na
orientagSo da acgSo no sentido da salvaguarda activa (preservagSo, reabilitagSo,
desenvolvimento) da paisagem, na sua globalidade, integrando a componente patrimonial

de modo sistem6tico e continuado. O que, no dmbito do processo de planeamento

e

desenho urbano, se traduz na consideragSo e protecgSo, ndo apenas dos espagos urbanos

detentores de patrim6nio arquitect6nico de interesse, mas tamb6m do espago rural e
natural, que passou

a ser considerado parte do

patrim6nio cultural herdado, elemento

indissohivel dos sistemas urbanos, n6o sendo mais possivel entender uns sem os outros,
uma vez que se trata de conservar a matriz cultural que configura a estrutura ecol6gica e
cultural da paisagem urbanizada.

A

sexta questdo reflectia sobre

a

incorporagSo dos emergentes conceitos, holisticos e

integradores, de paisagem global, cidade

-

regiSo

e patrim6nio paisagistico no

corpus

te6rico e na praxis do ordenamento e do urbanismo, no que diz respeito ao seu contributo

para o desenvolvimento urbano sustent6vel, e qual o papel do sistemas de espagos ndoedificados neste processo. Esta questSo foi considerada nos Capitulos 4 e 5, tratando-se de
um tema essencial no equacionamento de um novo modelo de desenvolvimento territorial e

de organizagdo e gestSo espacial mais atento d identidade e car6cter da paisagem, d nova
escala dos territ6rios urbanizados e aos valores patrimoniais na sua globalidade.

Verificou-se que

a

converg6ncia do progressivo alargamento do dmbito conceptual das

referidas nog6es e a correspondente harmonizagdo de conte0dos e objectivos, se mostrou
de fundamental importdncia na procura de outros rumos para o desenvolvimento da cidade
que, atendendo d sua dimensSo regional, n5o poder5 deixar de integrar a paisagem
aaa
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- como

e como valor

elemento superador da oposigdo urbano/rural
ambiente

associado

- e o patrim6nio - que n6o sendo exclusivo dos centros

d qualidade do

ou bairros hist6ricos nem

se limitar ao edificado, uma vez incorporado no perfil da cidade 6 um elemento importante
de dinamizagSo da economia local e regional. O que pressup6e a necessidade de um novo
modelo de ordenamento e desenho urbano que reunindo a complexa matriz dos crit6rios

que conformam a cidade contempor6nea e adequado d modelagdo integrada de todas as
vari6veis que nela interv6m, se baseia na consideragdo e tratamento equitativo das quatro
componentes essenciais da sustentabilidade urbana: a qualidade ambiental, a qualidade de
vida, a eficiOncia econ6mica e a eficiOncia institucional.
Verificou-se, assim, que o desenvolvimento urbano que permite a harmonizag1o, a longo
prazo, da Natureza, do patrim6nio e das comunidades humanas, requer a formulagSo de

novas abordagens de planeamento e desenho da cidade apoiadas em principios de
sustentabilidade, na vis6o global e prospectiva do sistema urbano, e na definigdo de
estrat6gias para

o seu crescimento, em que o

materializado numa estrutura verde

-

sistema de espagos nEo-edificados,
ecologica, cultural e patrimonial - contribui para a

estruturagdo da forma urbana e para a contengSo e controlo da sua expansdo, mas tamb6m
para a produgSo de alimentos, o recreio, o conforto ambiental e a preservagdo do patrim6nio

edificado e natural.

A natureza multi-funcional das estruturas verdes e a sua presenga na paisagem urbanizada,
organizada segundo um padrSo espacial em rede constituido por 6reas e corredores, com

a uma rede de

uma importincia paru a qualidade do ambiente urbano equipar6vel

transportes, de 6gua ou de saneamento, eficientes, demonstra o papel potencialque aquele
sistema de espagos e aquelas estruturas podem desempenhar no desenvolvimento urbano
sustent6vel.

Neste sentido,

e

desempenhando uma importdncia fundamental

no

processo de

desenvolvimento equilibrado da regido urbana, os espagos livres, intersticiais, deixam de ser

de

encarados elementos residuais, passivos,

descontinuidade,

e

passam

a

ser

considerados, pelo novo desenho urbano, espagos continuos, activos e vividos, com fung6o
ecol6gica, cultural e economica, com valor id6ntico ao espago edificado. Fazendo parte do
novo modelo de organizagdo e gestSo espacial, passam a unir, interligar, dar continuidade e
conectividade ecologica e social, sendo capazes de articular e inter-conectar os distintos

espagos

-

urbanos, rurais, de transigSo, naturais

-

da nova cidade, que se pretende

sustent6vel.

Assim, face d actual escala da cidade e num contexto em que as dicotomias convencionais

a anterior

clareza conceptual,

parece haver consenso quanto h6 necessidade de definir um novo

e distinto modo de

(urbano/rural, centro/periferia, cultural/natural) perderam
programar, projectar

e avaliar os espagos

ndo-edificados, que devem passar
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a

ser

entendidos como estruturas de sustentabilidade da paisagem e integradas em novas formas
de usufruir da paisagem e da cidade, e dos seus atributos biofisicos, est6ticos e culturais.

A s6tima questSo procurava investigar os principios e m6todos que permitem desenvolver a
aplicabilidade do conceito de sustentabilidade, bem como equacionar

a sua insergdo

no

processo de ordenamento e desenho urbano. Esta questdo 6 abordada nos Capltulos 5 e 6
atrav6s da enunciagdo do que se consideram os principios, essenciais, de sustentabilidade,

assim como de propostas para uma estrat6gia de interveng6es integradas visando
objectivos m0ltiplos, com a formulagSo de ocupag6es potenciais e de recomendagOes para

as pr6ticas de gestSo da paisagem, e de medidas e instrumentos que corporizam e
evidenciam esses principios.
Foi possivel constatar que a aplica$o do conceito e dos principios de sustentabilidade: (i)

formais

e

est6ticos, (ii) ecol6gicos

e sociais, (iii) econ6micos, e (iv)

institucionais, ao

planeamento e gestSo da cidade, considerando que n6o existe um modelo 0nico para o

desenho da cidade sustentdvel, implica uma vis6o global

a nivel da

paisagem

e

do

patrim6nio, assim como uma perspectiva de continuidade, diversidade e unidade ao niveldo

ecossistema urbano, sistemas naturais e agricolas.
Apesar de se concluir que cada cidade deve definir com base nas suas potencialidades e
caracteristicas intrinsecas (biofisicas, s6cio-econ6micas, hist6rico-culturais) o seu modelo

de desenvolvimento urbano sustent6vel, considerado o conjunto de aca6es e processos
realizados de acordo com os objectivos da sustentabilidade ecol6gica (perpetuagSo no
tempo dos recursos naturais e culturais que servem de suporte ao desenvolvimento urbano),

foi possivel encontrar uma s6rie de crit6rios ou principios para a orientagSo das cidades no
sentido da sustentabilidade ao contribuirem para resolver grande parte dos problemas
urbanos actuais.

Verificou-se que existe um forte consenso entre a comunidade cientifica na consideragdo da

forma urbana

e na integrag6o de principios

ecol6gicos,

e dos processos naturais

no

desenho urbano, como um aspecto estrat6gico determinante na definigdo de um modelo de
cidade sustent6vel, relativamente ao qual s5o apontados como melhor solugdo, adaptada a
cada situagSo, o desenvolvimento urbano concentrado e simultaneamente descentralizado,
baseado no principio da limitagSo da expansSo urbana a favor da reutilizagSo de espagos

urbanos obsoletos ou abandonados,
implementagdo

ea

integragSo da Natureza na cidade atrav6s da

de estruturas verdes e ecol6gicas que

respondam

a contengSo do

crescimento urbano, d protecgdo dos espagos rurais e naturais, ao sequestro do di6xido de
carbono e melhoria da qualidade do ambiente urbano, e d criagSo de uma rede de recreio.

Do ponto de vista da integragSo dos principios ecol6gicos e sociais no processo
planeamento, verificou-se, ainda, que um dos caminhos apontados no sentido
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de
da

sustentabilidade urbana se baseia na transformagSo das cidades de metabolismo linear em
cidades de metabolismo circular atrav6s da substituigio dos actuais processos lineares de
produgSo

e

consumo por um sistema circular de utilizagdo minima de recursos

reutilizagdo da mat6ria, com vista ao encerramento dos ciclos de materiais

-

e

de

residuos,

mediante a aplicagSo dos quatro "erres" da sustentabilidade: reduzir (o consumo de solo,
6gua, energia, etc.); reciclar (residuos ap6s recolha selectiva, espagos, estruturas); reabilitar

(sistemas naturais

e

artificiais degradados, espagos abertos

e

edificados); reutilizar

(recursos, resid uos, espagos).

As caracteristicas do modelo de cidade

- regiSo sustent6vel ressaltaram a importdncia da

reorganizagio do actual sistema de mobilidade urbana como elemento fundamental para a
qualidade ambiental e de vida das populag6es. So muito recentemente, 6 que este tema tem
vindo a ser equacionado no Ambito da investigagSo e do novo projecto urbano.

Verifica-se, no entanto, que de acordo com os objectivos da sustentabilidade urbana, o
(re)ordenamento conjugado

da

mobilidade,

a

partir do desenvolvimento de redes

e

corredores de transporte colectivo eficientes, com zonas de interface modal, e da criagdo de

redes de percursos pedonais e ciclovias, com uma estrutura urbana compacta, densa e
equilibrada, com mistura de usos, proximidade de fung6es e de curtas dist6ncias, apresenta

uma maior capacidade de resposta para problemas urbanos actuais, tdo distintos como a
fragmentagSo da paisagem, a perda de diversidade biol6gica e cultural, a falta de equidade
e coesSo socialou a contamina$o e o congestionamento da cidade.
Por outro lado, o novo processo de desenho urbano que, como se verificou, permitird utilizar

de um modo indissoci6vel as componentes da forma da paisagem, quer as de

base

ambiental, quer as de base cultural, prop6e uma nova abordagem centrada nos principios
da economia ecologica assente em politicas, actividades e instrumentos relacionados com o
ordenamento paisagistico e a regulag6o urbanistica, e nos principios b5sicos da cooperagdo
econ6mica, justiga social e participagSo p0blica, plural e democr6tica.
Devem, assim, ser estabelecidas estrat6gias (para cujo equacionamento e desenvolvimento

a

colaboragSo interdisciplinar

eo

envolvimento p0blico sdo factores indispens6veis) de

planeamento e gestSo sustent6vel dos sistemas urbanos, com objectivos m0ltiplos, visando

o aproveitamento de espagos, fung6es e recursos que contemple a preservagdo de valores
insubstituiveis e a recuperagSo de sistemas degradados, o aumento da efici6ncia global da

regiio urbana e a redugSo da sua pegada ecol6gica, bem como a procura da coesSo e
equidade social, a adopgSo de uma economia diversificada propiciadora de emprego e de
autonomia local, e ainda uma estrutura administrativa, transversal e horizontal, dotada de
meios e apoio politico que permita a gestSo integrada (monet6ria, espacial, fisica, social,
ambiental) com os referidos crit6rios de sustentabilidade.
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Por tudo isto, os desafios urbanos e ambientais que se colocam actualmente d sociedade,
decorrentes da operacionalizagSo do paradigma de desenvolvimento sustent6vel, requerem

profundas mudangas, nomeadamente

na formulagSo t6cnica dos

problemas, no

e politicas
institucionais, e nos procedimentos e comportamentos dos decisores e cidadfios, o que

desenvolvimento de estrat6gias de desenho urbano altemativo, nos sistemas

significa, em 0ltima an6lise, uma mudanga de atitudes no sentido da sustentabilidade.
Foi o que se procurou desenvolver, no que diz respeito ds primeiras quest6es, no estudo de

caso apresentado no Capitulo 6, atrav6s da formulagdo de metodologias e estrat6gias de
intervengSo paisagistica que apoiadas

em principios de sustentabilidade, procuram

o

(re)ordenamento espacial, a organizagdo funcional e a articulagdo do sistema urbano com

os sistemas naturais e agricolas, assumindo preocupagOes com
patrim6nio

a preservagdo do

e da paisagem, e a sua transformagSo, ao mesmo tempo que pretende dar

resposta a solicitag6es sociais.

A oitava questdo reflectia sobre os conceitos e tend6ncias emergentes, enunciados como
pressupostos para novas estrat6gias de intervengSo e pr6ticas projectuais em paisagens
urbanizadas, e que representam novos paradigmas e instrumentos aplicados ao
ordenamento

e desenho da cidade, e procurava saber qual a sua

contribuigSo para o

desenvolvimento de sistemas urbanos, social e ecologicamente, coesos e equilibrados. Este

tema foi desenvolvido nos Capitulos 5
apresentado no (ltimo destes capltulos.

e 6,

nomeadamente atrav6s do estudo de caso

Apos a revisSo da literatura referente ao assunto, em que 6 destacado o papel dos estudos

e linhas de investigag6o de distintos autores, foram enunciados, face aos problemas mais
significativos da actual etapa do processo de urbanizag1o da paisagem e d complexidade
das suas dindmicas, quer os principais aspectos funcionais, ambientais e morfol6gicos

a

eles associados, quer os novos paradigmas para a sua resolugdo. Relativamente a estes,
verificou-se que, implicados na renovagdo do "projecto urbano"
estrat6gia de um novo "plano urbano

e

e

enquadrados numa

paisagistico" (mais flexivel, diversificado, supra-

municipal, aberto e em rede), se prop6em intervir na totalidade da paisagem

a partir do

espago exterior e das relag6es que este estabelece com o espago edificado, considerando o

funcionamento articulado dos ecossistemas naturais e dos agrossistemas com os sistemas
urbanos.

Partilhando

a

ideia de que

o mundo estS formado por sistemas

sociais

e

naturais,

complexos, interdependentes e inter-conectados, para cuja harmonizagdo e sustentabilidade
fornecem uma s6rie de principios centrados na organizagdo dos usos do solo, em fungSo da
aptidSo ecol6gica, contribuindo deste modo paru a preservagSo dos sistemas

e recursos

naturais, a longo prazo, e para a criag6o de comunidades sociais fortes e coesas, foram
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apresentados como modelos

e

instrumentos aplicados ao ordenamento

e

desenho da

cidade: a ecologia da paisagem e o landscape urbanism, atrav6s do conjunto de principios e

de

solug6es que introduzem

na nova

metodologia

de

abordagem

ao territ6rio;

o

estruturalismo enquanto m6todo de concepgSo d escala regional; a morfologia da paisagem

ea

abordagem morfotipol6gica

a ela associada,

como instrumento do ordenamento

paisagistico e no qual o principio da continuidade ecol6gica e patrimonial ganha especial
relevdncia; e as teorias da complexidade e da cultura do fragmento que utilizam a collage e

a montagem como mecanismos projectuais na criag6o de um todo, sociale ecologicamente,
coeso e equilibrado.
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