Sobre a paisagem natural, caracterizada por determinado funcionamento ecológico, instalaram-se comunidades que aprenderam
a utilizá-la assegurando (em princípio) a sua perenidade e desenvolvendo determinada cultura que nela deixaram inscrita, dando
origem à paisagem cultural. Ecologia e Cultura são portanto as duas
vertentes que constituem os primeiros pressupostos da forma da
paisagem.
A arte de dar forma à paisagem exige uma interpretação integrada
destes dois “mundos”, que se nos apresentam num mesmo sistema
– a Paisagem Cultural.

Dada a complexidade da paisagem é necessário encontrar metodologias e indicadores privilegiados que nos permitam interpretá-la,
com vista à proposta de intervenções sustentáveis.
Entre as estruturas da Paisagem, a Estrutura Ecológica Metropolitana constitui a figura de planeamento indispensável à conservação
da sustentabilidade ecológica da área metropolitana. Dela fazem
parte os sub-sistemas que garantem a conservação dos recursos
naturais (a água, o solo, o ar, a vegetação natural e semi-natural, a
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fauna, etc.).

Este capítulo constitui uma contribuição para uma interpretação da
área metropolitana de Lisboa, numa perspectiva pro-activa de intervenção, na qual o instrumento metodológico adoptado parte do
conceito de paisagem complexa e se concretiza através da delimitação da Estrutura Ecológica Metropolitana que reúne sistemas
identificados em vários capítulos deste Atlas.
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A complexidade da paisagem aplica à paisagem o conceito de Complexidade definido por Edgar Morin 2 e significa a forma
que resulta da inter-relação de várias estruturas e ocorrências integradas num sistema aberto.
De facto, a paisagem não é isotrópica e nela se diferenciam situações muito diferentes que espelham a natureza dos seus
componentes e o modo como os mesmos interagem entre si. A
paisagem constitui então um reflexo dos processos ecológicos e
culturais que lhe deram origem, sendo possível identificar, entre os
elementos “visíveis”, os que correspondem à espacialização dos
processos determinantes da sua formação.
Em termos espaciais e funcionais, estes elementos surgem organizados em estruturas contínuas ou, mais raramente, descontínuas, que contribuem para um sistema, tanto mais complexo quanto mais diversificadas forem as estruturas e ocorrências
que o compõem e quanto maiores forem a diversidade, a intensidade e a dinâmica das relações existentes dentro do sistema e entre este e o exterior.
O conceito de Paisagem Complexa leva-nos a identificar
as estruturas espaciais relevantes que suportam as inter-relações
entre os principais sistemas que a compõem.

1. MORFOLOGIA DO TERRENO
Por morfologia do terreno designou-se a forma global do
terreno, caracterizada pelas principais estruturas físicas que constituem um importante indicador do comportamento dos processos
ecológicos. A sua tradução em planta, e se possível em maquette,
é um instrumento muito útil para a compreensão da paisagem, bem
como para a introdução, ao longo do processo projectual que prepara a intervenção, das conclusões que se podem tirar desta componente.
As três situações ecológicas diferenciadas reflectem uma
distribuição irregular do solo (situações de erosão e aluviação),
da água (escoamento e acumulação), dos microclimas (avesseiros
e soalheiros) e da vegetação (associações húmidas e secas).
As formas do terreno são também frequentemente indicadoras dos processos geomorfológicos que lhe deram origem, pelo que não podem ser olhadas numa perspectiva exclusivamente

formal, mas também dos aspectos que, não sendo “visíveis” para
um leigo em matéria dos processos de formação da paisagem, fazem parte do conhecimento de várias disciplinas que a estudam
ou que nela intervêm.
A título de exemplo, as colinas arredondadas, características das formações xistosas, ou as formas dunares, dão imediatamente indicações quanto à natureza da litologia, do comportamento do escoamento hídrico, da natureza da vegetação susceptível de se instalar e da sensibilidade dos ecossistemas presentes.
As diferentes situações criadas pelo relevo, oferecendo,
ora pontos dominantes com a abertura de largas vistas, ora zonas
encaixadas entre vertentes, condicionam a acessibilidade e alteram as perspectivas.
Por estes motivos, a morfologia do terreno é, em si mesmo,
um mobilizador e simultaneamente um incontornável indicador do
funcionamento ecológico da paisagem. A sua interpretação, enquanto indiciador sintético daquele funcionamento, é indispensável
a uma intervenção conhecedora em termos de sustentabilidade
ecológica, uma vez que a existência de relevo, mesmo que pouco
acentuado 3, diferencia distintas áreas ecológicas, cada uma das
quais apresenta diferentes aptidões para a instalação das actividades.
No esquema da Morfologia do Terreno da área metropolitana de Lisboa (Mapa IV.1), representam-se as três zonas ecológicas a seguir descritas (Cabeços, Vertentes e Sistemas Húmidos das Bacias Hidrográficas), como um passo indispensável ao
diagnóstico da paisagem metropolitana. As cartas base desta delimitação são, para além do levantamento topográfico, a carta fisiográfica e a carta de declives.

Sistemas Secos – cabeços e vertentes
Os Sistemas Secos correspondem às áreas inclinadas ou
convexas que conduzem ao escoamento das águas e do ar frio e
incluem genericamente os cabeços e as vertentes, embora nestas
estruturas possam ocorrer acidentes pontuais que não verificam
aquelas condições.

De uma perspectiva estritamente ecológica, os cabeços
constituem zonas extremamente sensíveis, cuja degradação produz alterações profundas no equilíbrio ecológico de toda a bacia
hidrográfica, tanto ao nível da erosão, como do ciclo hidrológico.
No entanto, se integrarmos esta perspectiva com a da utilização
da paisagem pelas actividades humanas, e considerando o conforto bioclimático das três situações ecológicas descritas conclui-se que, se os cabeços apresentarem suficiente largura, assumindo a forma de planaltos, são zonas com aptidão para a instalação de mata, agricultura de sequeiro ou edificação e vias de circulação. No entanto, deve ser salvaguardada a existência de faixas de mata, ao longo do rebordo do planalto, assegurando a protecção contra os ventos dominantes, a redução da irradiação nocturna e da erosão e o incremento da infiltração das águas. No interior do próprio planalto é também desejável a compartimentação
ou a existência de maciços de árvores que assegurem os mesmos
objectivos.
A vegetação dos cabeços, contínua ou descontínua,
assume o papel de corredor ecológico, cumprindo múltiplas funções de conservação da paisagem e enfatizando as suas linhas
dominantes, tal como se verifica nas paisagens tradicionais que
ainda não sofreram intervenções arbitrárias e desconhecedoras do
meio.
Vertentes 4
As vertentes caracterizam-se por serem áreas particularmente favoráveis às fundações das edificações, dada a permanente
lavagem que sofrem pelas águas da chuva, com a consequente
erosão do solo que aumenta com o declive, dependendo também
do seu revestimento por vegetação. Paralelamente, nesta situação,
o microclima é mais temperado, devido à circulação das brisas de
encosta, e à formação do thermal belt, ou zona quente de encosta, também induzida pela própria existência de relevo.

1. Elaboração da memória descritiva relativa ao ponto 2, “Solos de Elevado Valor

Cabeços
Os cabeços são constituídos pelas cumeadas e pelas
zonas mais ou menos aplanadas, consoante a litologia, contíguas
às mesmas. Podem ser mais ou menos largos e, na sua forma mais
reduzida, apresentarem-se só como a cumeada. São mais expostos à erosão, aos ventos dominantes e à irradiação nocturna
do que as restantes zonas ecológicas determinadas pelo relevo. A
acção daqueles factores determina condições de erosão do solo
(com a consequente proximidade da rocha-mãe) e de escorrimento
da água precipitada para cotas mais baixas, o que lhes confere
maior estabilidade e melhores condições de drenagem para as
fundações.
O microclima destas áreas é fortemente marcado pelo arrefecimento provocado pela irradiação nocturna, incrementada pela maior extensão de céu visível, a qual dá origem à formação de
ar frio que se escoa para as zonas adjacentes às linhas de água,
durante a noite, com a consequente formação de geada e de lagos de ar frio, para os quais carrega os gases tóxicos ou as poeiras formadas nos meios urbano-industriais. O clima dos cabeços
é assim mais seco, durante a noite, se comparado com o das zonas adjacentes, ao passo que, durante o dia, a humidade do ar
é, ali, superior. A irradiação nocturna pode, no entanto, ser reduzida
pelo revestimento com mata que, associada a coberto arbustivo e
herbáceo, reduz também o efeito da erosão e aumenta a infiltração das águas pluviais.
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Ecológico”.
2. Morin, Edgar (1990) - Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto
Piaget, 1995.
3. Desde que haja escoamento hídrico, ou seja, a partir de 1% de declive, todos os
fenómenos anteriormente descritos, induzidos pelo escorrimento hídrico e atmosférico,
têm como consequência a diferenciação de distintas situações ecológicas.
4. As definições das diversas situações ecológicas determinadas pelo relevo não
estão completamente generalizadas. Para isso, recorri à opinião da geomorfóloga
Prof. Maria Manuela Abreu, de quem cito as seguintes definições:
Vale - Forma de relevo depressionária alongada, composta por talvegue
e duas vertentes. A evolução do vale compreende a modelação das
vertentes (perfil transversal) e a regularização do fundo (perfil longitudinal).
Talvegue - Linha de maior declive, unindo os pontos de menor cota
de um vale. Nos vales drenados, o leito do curso de água coincide
geralmente com o talvegue.
Vertente - Está relacionada directamente com a hidrologia do fundo
do vale. Mede-se a partir do ponto donde as águas superficiais
e hipodérmicas são drenadas para o vale.
Encosta - Está relacionada directamente com a hidrologia do cimo do relevo.
Mede-se a partir da linha de cumeada até à inflexão geométrica da vertente
do vale.
Bacia de Recepção - Zona a montante onde, por ajuntamento das águas
de vários valeiros/barrancos-afluentes, se forma o leito do curso de água.
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COMPLEXIDADE
da paisagem metropolitana

Os Sistemas Húmidos das bacias hidrográficas são constituídos pelos leitos de cheia, valeiros e bacias de recepção e correspondem às áreas planas ou côncavas, onde a água e o ar frio
se acumulam.

Leito

Bacia de Recepção

Linha de Água
ou Talvegue Secundária
ou Valeiro

Sistemas Húmidos das bacias hidrográficas
– zonas adjacentes às linhas de água
(leitos de cheia e valeiros) e bacias de recepção

Margem

Lisboa, a classe de declives que permite distinguir esta zona é de
0 a 5%, ao passo que na margem Sul, sendo a média de declives
mais baixa, a zona diferenciada pela humidade do solo é a classe
de declives de 0 a 3%.
Estas zonas são caracterizadas por uma maior humidade
do solo que vai aumentando à medida que se desce para a zona
inferior da bacia hidrográfica. A jusante, a zona adjacente é normalmente mais larga, mais húmida e directamente influenciada pela
toalha freática, sendo aqui que frequentemente ocorrem cheias,
pelo que, nesta situação, a zona adjacente é designada por leito de
cheia, ou por outras designações regionais como várzea, campo,
veiga, lezíria, campina, etc.
A montante, a humidade do solo é sobretudo consequência

Linha de Água
ou Talvegue Principal

ecológica que comporta um leque mais amplo de aptidões e onde,
nas zonas peri-urbanas, deve preferencialmente incidir a alteração dos
usos rurais para a edificação, desde que se exclua a edificação dos
solos com elevado valor ecológico e as vertentes expostas a Norte.

Cumeada ou Festo
ou Linha de Separação
de Águas

No entanto, as diversas exposições das vertentes ao sol geram diferentes microclimas, determinantes no conforto bioclimático e
na natureza da vegetação espontânea ou das culturas instaladas.
É conhecimento corrente dos agricultores a distinção entre terrenos “avesseiros”, mais frios que os “soalheiros”, estes mais directamente expostos ao sol, nos quais a vegetação é distinta. A título de exemplo, refere-se a vegetação da Arrábida, onde a vertente voltada ao mar é ocupada por um Oleo-Ceratonium, enquanto
que a vertente Norte é revestida por um Quercetum.
No que diz respeito ao conforto bioclimático das diferentes
vertentes, sabe-se que as vertentes expostas a Sul (no Hemisfério
Norte) são as que recebem maior quantidade de radiação ao longo
do ano, recebendo menor quantidade no período sobre-aquecido e
maior no período sub-aquecido, tanto mais quanto maior for o declive.
A diferença de radiação recebida em função do declive deve-se à
variação da altura do Sol, entre o Verão e o Inverno. Este fenómeno designado por “efeito varanda” é aproveitado em Arquitectura
para permitir a incidência solar no Inverno, quando o Sol está mais
baixo e existe obstrução da sua incidência, e no Verão, através de
paramentos horizontais, quando aquele está mais alto.
Estas condições fazem das vertentes expostas a Sul, tanto mais quanto maior for o declive, as mais favoráveis para a edificação e simultaneamente as mais favoráveis para o desenvolvimento de determinadas culturas como a vinha.
Pelo contrário, nas vertentes expostas a Norte, o máximo de radiação, no Inverno, regista-se nas superfícies menos inclinadas e o mínimo, nas superfícies verticais (as fachadas) que só
têm Sol de manhã e à tarde, quando este passa a linha Este-Oeste, ou seja, entre os equinócios e o solstício de Verão. Opostamente, no Verão, são as superfícies verticais que nesta exposição recebem maior radiação, ao contrário das restantes exposições.
Em termos dos valores totais de radiação recebida, as vertentes expostas a Norte não recebem praticamente radiação entre o
solstício de Inverno e os equinócios, recebendo insuficientes valores
entre os equinócios e o solstício de Verão, razão pela qual são absolutamente desfavoráveis em matéria de conforto bioclimático.
Entre os valores de radiação recebidos pelas vertentes expostas a Norte e a Sul, situam-se os recebidos pelas exposições
a Nascente e Poente. No entanto, a Poente, os valores da temperatura do ar são superiores aos das exposições a Nascente, devido ao aquecimento das massas de ar acumulado ao longo do
dia, enquanto que, a Nascente, a radiação fornecida durante as
primeiras horas do dia é gasta na evaporação do orvalho.
As características dos dois factores referidos (reduzida profundidade do solo e conforto bioclimático) fazem das vertentes as
zonas ideais para a implantação da edificação, à excepção das vertentes expostas a Norte que, além de não receberem radiação suficiente são, na maior parte do ano e na maioria do território continental, expostas aos ventos dominantes de Norte (nortada).
Quanto às utilizações agrícolas ou silvícolas, a aptidão das
vertentes depende fundamentalmente da natureza do solo e do
declive. Se nos declives menos acentuados é possível o desenvolvimento de culturas anuais, a partir de certos valores de declive é
indispensável manter o revestimento vegetal do solo, ao longo de
todo o ano, de modo a evitar perdas por erosão.
O factor declive pode ser compensado pelo terraceamento ou por faixas de colmatagem revestidas por mata, que reduzam
os valores da erosão, através do incremento da infiltração das águas
e do escoamento sub-superficial.
Deste modo, as vertentes são favoráveis, quer à implantação de edificação, quer à instalação de culturas agrícolas de
sequeiro ou silvícolas, pelo que se podem considerar a situação

Sopé
da
Vertente

Esquema IV.1 Situações ecológicas decorrentes do relevo – em corte

Zonas adjacentes às linhas de água
(leitos de cheia e valeiros)
Por zonas adjacentes às linhas de água consideram-se as
zonas mais ou menos aplanadas, contíguas às margens das linhas
de água que assumem diferentes expressões, conforme se situem
na zona a montante ou na zona a jusante da bacia hidrográfica.
O declive significativo para a caracterização desta situação ecológica depende do declive médio da Unidade de Paisagem em
estudo. Por exemplo, na margem Norte da área metropolitana de
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das escorrências das encostas, mas ainda assim bastante significativa. Nesta situação da bacia, a designação da zona adjacente
é, conforme a zona do País, a de valeiro ou barranco (esta última
no Alentejo).
É também nestas zonas que se acumulam os materiais
transportados das cotas mais altas, dando posteriormente origem
aos solos de aluvião que apresentam elevada aptidão para a produção de biomassa e alguma permeabilidade à água, dependendo
do seu teor em argila.

Bacias de recepção
As bacias de recepção são as zonas situadas a montante
das linhas de água onde, por ajuntamento das águas de vários
valeiros/barrancos-afluentes, se forma o leito do curso de água.

Estas zonas, dependendo da natureza do subsolo e da sua forma
(acumuladora ou distribuidora de água) são também frequentemente
zonas com maior teor de humidade no solo do que as restantes
zonas das vertentes. Por este motivo incluíram-se também nos
Sistemas Húmidos. Nestas zonas, se o subsolo for permeável,
há que reter e infiltrar, tanto quanto possível, as águas pluviais,
o que indica um revestimento por mata mista de folhosas e resinosas que produza uma manta morta fortemente absorvente ou,
em alternativa, prado permanente que não deve ser muito pastado para evitar a compactação. Quando nesta situação ecológica
se verifica a existência de solos de elevado valor ecológico, a agricultura é quase uma regra, pois aproveita as condições de humidade e nutrientes oferecida. Por outro lado, a implantação de
edificação é extremamente desfavorável, não só pela impermeabilização que provoca, mas também pelas condições de humidade
existentes.
Todos estes factores, condicionados pelo relevo, significam que a localização dos aglomerados e o traçado da rede de
circulação constituem matéria que requer um amplo conhecimento, não só da morfologia do terreno, como da interacção entre
todos os factores ecológicos.

A Morfologia do Terreno
na área metropolitana de Lisboa
A carta da Morfologia do Terreno da área metropolitana
de Lisboa (Mapa IV.1) mostra a existência de diferentes Unidades
de Paisagem, em que a maior distinção se verifica entre as áreas
Norte e Sul.

Sistema Seco
Sistema Humido

Cabeço

Área Norte
A Norte, a bacia de Lisboa é marcada por vales estreitos,
encaixados, de ribeiras curtas, fortemente torrenciais, que alternam
com cabeços relativamente estreitos, os quais oferecem magníficas
situações dominantes na paisagem.
Entre estas ribeiras, destacam-se: a ribeira de Alcântara,
cuja bacia hidrográfica se estende por mais de metade do concelho de Lisboa e vai até ao concelho da Amadora; a ribeira do Jamor, a das Lages e a das Vinhas, nascendo, estas últimas, nas cabeceiras das serras de Sintra e da Carregueira, que separam a zona que drena para o Tejo, da que, a Norte, drena para o Atlântico, dando início à grande linha de alturas que se prolonga pela serra de Montemuro.
A Norte desta linha de alturas, os vales são ainda mais encaixados, os cabeços mais estreitos e as vertentes mais declivosas, restringindo fortemente a possibilidades de edificação, a pequenas manchas situadas pontualmente nos cabeços, onde estes
apresentam algum alargamento.

Encosta do Monte
Cabeceira da Bacia hidrográfica

Os Sistemas Húmidos são representados, na área Norte:

Bacia de Recepção
Vertente
Vale
Zona Adjacente à Linha de Água

Valeiro
Linha de Água ou Talvegue Principal

Esquema IV.2 Situações ecológicas decorrentes do relevo – em planta

• pela vasta lezíria ribatejana, com maior expressão nos
concelhos da Azambuja, Vila Franca de Xira e Loures, vindo
a morrer ao longo de Lisboa, na confluência da ribeira de
Algés com o Tejo;
• nos sistemas ribeirinhos interiores: pelas várzeas do
rio Trancão e do rio da Costa; no colo que separa a serra
de Sintra da da Carregueira, as baixas da Granja e de
Pero Pinheiro; com menor expressão mas não menor
importância, a várzea de Bucelas, também na bacia hidrográfica do rio Trancão e a várzea de Colares, a Norte da
serra de Sintra.
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Área Sul
A Sul distinguem-se duas grandes unidades: a península
de Setúbal e a zona “alentejana” dos concelhos do Montijo e
Palmela.
A primeira é enquadrada por duas zonas declivosas: as arribas de Almada/Trafaria que continuam a encosta de Lisboa; o
maciço calcário da Arrábida, com arribas altas que se estendem
até ao Espichel e Albufeira. A Leste, a arriba fóssil e as praias da
Caparica rematam “o interior” da península de Setúbal.
Este espaço “interior” é caracterizado por um relevo muito brando, em que os vales são espraiados e alternam com cabeços largos, ligados por vertentes que se adoçam, à medida que
se caminha para montante das bacias hidrográficas.
Nas margens ribeirinhas do Tejo, as baixas de Almada, Corroios, Coina, Barreiro, Moita, Samouco e Alcochete, constituem
uma preciosa componente da estrutura ecológica, ao passo que,
entre os planaltos mais alargados, se distinguem o dos medos
da Aroeira e da Charneca da Caparica, o do Seixal, o da Moita e o
de Alcochete.
Na zona “alentejana”, a morfologia do terreno mostra a
existência de um relevo adoçado, característico dos solos arenosos, no qual as convexidades dos cabeços alargados confinam
com as concavidades das zonas adjacentes às linhas de água, sem
a existência de vertente. Nesta Unidade de Paisagem, os Sistemas
Húmidos significam uma maior proximidade da toalha freática, de
tal modo que as ribeiras se convertem em valas. A diferenciação
entre o Sistema Húmido e o Sistema Seco não é tão evidente como na restante área metropolitana, à excepção das baixas do Sado e, na margem do Tejo, com menor expressão, as baixas do Vale Cobrão. No entanto, esta diferenciação continua a ter o mesmo
significado que nas morfologias mais acentuadas.
Ainda nesta Unidade de Paisagem, a parte das bacias hidrográficas do rio Almansor e da ribeira da Marateca que se incluem na área metropolitana de Lisboa apresenta uma morfologia
mais meandrizada mas continua a revelar condições para o montado, tal como nas restantes áreas desta Unidade.

2. SOLOS DE ELEVADO VALOR ECOLÓGICO
O conjunto dos Solos de Elevado Valor Ecológico constitui
uma outra estrutura da paisagem indispensável à determinação da
estrutura ecológica metropolitana.
Por solo entende-se a camada superficial da crosta terrestre, constituída, em diversas proporções, por matéria mineral sólida (onde se distinguem, por exemplo, a argila e a areia) e matéria
orgânica (detritos orgânicos e húmus), que se encontram normalmente ligadas entre si formando agregados, mas deixando também espaços vazios (poros) que são preenchidos por água e ar
(Costa, 1975).
O solo assume um importante papel de suporte para as
plantas terrestres e de reserva dos nutrientes necessários ao seu
desenvolvimento, mas constitui também um ambiente propício (como habitat e fonte de alimentação) para o desenvolvimento de uma
enorme quantidade de organismos vivos que, em contrapartida,
contribuem para a sua estabilidade estrutural. Para além disso, o
solo comporta-se ainda como reservatório e depurador das águas
que nele se infiltram.
Não obstante essa enorme importância do solo, ele é, por
natureza, um meio bastante vulnerável às agressões externas, sendo ainda, inúmeras vezes, alvo de perigosos atentados dos quais
o Homem é, frequentemente, o principal responsável.
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No que diz respeito ao conforto bioclimático, as zonas adjacentes às linhas de água são caracterizadas por um microclima
continental, de grandes amplitudes térmicas diurnas, provocadas
pela acumulação do ar frio durante a noite, formado nos cabeços
e planaltos, sobretudo se estes se apresentarem despidos de vegetação. Esta circulação de ar frio é acompanhada, nas zonas
urbano-industriais, pelo carregamento das poeiras e gases tóxicos
existentes na atmosfera, que acompanham o movimento do ar frio
e acrescem aos inconvenientes da sua acumulação nas cotas mais
baixas.
A convergência destes vários factores, nomeadamente,
baixas temperaturas nocturnas e elevados teores de humidade no ar
e no solo e ainda a ocorrência de aluviossolos, faz das zonas adjacentes áreas particularmente favoráveis para a produção de biomassa (desde que se evitem as geadas) e, opostamente, particularmente desfavoráveis para a edificação, devido à instabilidade que
oferecem para as fundações, as péssimas condições de conforto que
as caracterizam, e ainda o risco de cheias a que estão sujeitas.

Mapa IV.1 Morfologia do Terreno
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Mapa IV.2 Solos de Elevado Valor Ecológico

Importa, assim, numa perspectiva de racionalização dos
usos atribuídos ao solo, proteger e preservar aqueles cuja potencialidade ou interesse agrícola e/ou ecológico alcança parâmetros
mais elevados. Foi nessa perspectiva que se elaborou a presente
Carta de Solos de Elevado Valor Ecológico (Mapa IV.2), baseada
na identificação e classificação efectuada pelo Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA, várias datas), de acordo com a Classificação dos Solos de Portugal (Cardoso, 1974).
Carta de Solos de Elevado Valor Ecológico
da área metropolitana de Lisboa
Nesta carta, consideraram-se como Solos de Elevado Valor
Ecológico e, portanto, a preservar:
• Aluviossolos, por resultarem da sedimentação de materiais provenientes dos horizontes superficiais de outros solos que foram submetidos a erosão e arrastados pelas
águas fluviais; apresentam, geralmente, espessuras consideráveis, elevados teores de minerais secundários e, muitas vezes também, de matéria orgânica, possuindo assim
elevados índices de fertilidade;
• Solos Mólicos e Solos Orgânicos, por apresentarem espessura considerável e elevados teores de matéria orgânica sob forma humificada (húmus), a qual constitui uma
das principais fontes de fertilidade dos solos;
• Barros, por apresentarem elevados teores de minerais
de argila expansíveis, que conferem ao solo especiais propriedades de estrutura, bem como elevadas capacidades
de retenção de água e de nutrientes.
Para além desses, foram ainda incluídos nessa categoria
de Solos de Elevado Valor Ecológico:
• Coluviossolos, pois têm uma origem semelhante à dos
Aluviossolos, embora neste caso os materiais tenham sido arrastados apenas ao longo das encostas e não pelas águas fluviais; poderão apresentar também espessuras consideráveis, elevados teores de minerais secundários e de matéria orgânica, atingindo, assim, níveis de fertilidade igualmente consideráveis;
• Solos Salinos e Solos Hidromórficos, por corresponderem a situações de topografia e formação particulares (formando-se, geralmente, em áreas ribeirinhas), caracterizadas pela existência de tolhas freáticas bastante próximas
da superfície, salobras ou de água doce, respectivamente, o que confere a estes solos particularidades que lhes
permitem o desenvolvimento de ecossistemas ou de utilizações agrícolas específicas;
• Os Sub-Grupos de Para-Barros dos Solos Mediterrâneos e dos Solos Calcários, por apresentarem igualmente teores consideráveis de minerais de argila expansíveis, que lhes conferem propridades semelhantes às dos
Barros;
• Alguns Solos Podzolizados, por apresentarem teores
mais elevados de matéria orgânica, correspondendo a uma
especial adaptação de solos, inicialmente pobres, ácidos
e arenosos, às condições de floresta de protecção;
• Outros solos que, pelas suas características intrínsecas
ou pelo uso a que têm sido submetidos, já haviam sido englobados na delimitação da RAN – Reserva Agrícola Nacional (data de elaboração dos Planos Directores Municipais, variável conforme os concelhos).

3. ESTRUTURA ECOLÓGICA METROPOLITANA
A Estrutura Ecológica Metropolitana (Mapas IV.3 e IV.4) é
uma estrutura complexa, constituída por várias sub-estruturas,
identificadas com o objectivo de assegurar o essencial do funcionamento de cada factor ecológico, encarado numa perspectiva
sistémica e do uso múltiplo da paisagem. Entre estas sub-estruturas referem-se a morfologia do terreno, os solos de elevado valor
ecológico, a vegetação natural e semi-natural, os sistemas costeiros e as áreas declivosas. Poder-se-iam considerar outros sub-sistemas, como o decorrente da avaliação geomorfológica, que certamente aprofundariam a estrutura agora proposta.
A Estrutura Ecológica Metropolitana reúne assim as áreas
cuja utilização pelas actividades humanas deve obedecer prioritariamente às exigências da sustentabilidade ecológica da paisagem. Por outras palavras, todas as implantações e todos os usos
devem ser cautelosamente definidos, desde a restrição total até ao
maior ou menor condicionamento, devendo ser dada prioridade,
nas áreas desta estrutura, à conservação da natureza, ao lazer, ao
recreio e à cultura e ainda às actividades que, sendo produtivas,
não põem em causa o objectivo da sustentabilidade ecológica.
Das três estruturas já descritas que compõem a morfologia do terreno (Esquema IV.1; cabeços, vertentes e Sistemas Húmidos), a mais sensível é constituída pelo Sistema Húmido, pelo
que este deve ser incluído na Estrutura Ecológica Metropolitana,
como uma das sub-estruturas mais restritivas em relação à ocupação pela edificação. Entre estas incluem-se as zonas adjacentes às linhas de água interiores e respectivas bacias de recepção;
e ainda as zonas ribeirinhas ligadas ao estuário que deverão ser reservadas ao recreio e à conservação da natureza, devendo comportar, como únicos usos em edificação, equipamentos colectivos
ou de natureza estratégica, militar ou outras.
Também nas áreas que se designaram por Sistemas Húmidos, incluem-se as zonas litorais, de interface mar-terra que constituem os sistemas naturais de defesa em relação ao avanço do mar.
Para além da função de protecção, estas zonas são particularmente
sensíveis e, em contrapartida, ricas em biodiversidade e nos contrastes cénicos que as fazem tão apelativas para a utilização humana.
As zonas litorais, que incluem situações tão diversas como as arribas
da costa Norte, do cabo Raso ou do cabo Espichel, a Arriba Fóssil
da Caparica, as de Sesimbra e da Arrábida; as praias encaixadas
da costa Norte, de Sesimbra e do Portinho da Arrábida, as espraiadas
do Guincho, da Caparica e de Albufeira; as dunas (ou medos) do
Guincho e de Albufeira. Toda esta faixa deve ser preservada da
ocupação edificada e destinada a equipamentos colectivos que
respeitem a sensibilidade do contexto ecológico.
Os solos com elevado valor ecológico, não só pela sua
escassez e precaridade, mas também por constituírem o único
suporte viável à produção de biomassa, devem ser dedicados à
agricultura ou, na proximidade ou dentro das áreas predominantemente edificadas, aos espaços verdes indispensáveis à qualidade
de vida urbana.
Entre os solos de maior valor ecológico contam-se sobretudo os aluviossolos existentes nas zonas adjacentes às linhas
de água e os barros e para-barros do complexo vulcânico Lisboa/Mafra. Estes últimos surgem em duas grandes manchas: uma,
desde o concelho de Lisboa ao de Oeiras; e outra desde Loures
até Sintra e depois Mafra.
As zonas declivosas, com declive que varia conforme
o substracto geológico, são particularmente sujeitas à erosão.
Dependendo da direcção dos estratos geológicos e da existência
ou não de camadas argilosas, estas zonas são também sujeitas
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a deslocamentos de massa, especialmente graves quando existe
edificação nelas implantada ou situada a jusante, no que se pode
considerar “o caminho” provável desses deslocamentos.
O único revestimento adequado destas zonas é o revestimento vegetal, sendo preferível o revestimento arbóreo com espécies
climácicas, dispondo de sub-bosque denso. Na impossibilidade
do revestimento arbóreo, o revestimento arbustivo e herbáceo,
incluindo gramíneas, é o mais eficaz na conservação do solo.
Para além dos aspectos de estabilidade, os custos de edificação em mancha são, nestas zonas, muito elevados. Por estas
razões, a edificação deve ser excluída das zonas declivosas.
As áreas em que se verifica a existência de vegetação climácica ou de associações climácicas modificadas, mas mantendo um equilíbrio sustentável, como o montado, ou ainda a floresta que, mesmo sendo monoespecífica, é constituída por espécies de crescimento lento, como o pinhal, devem ser preservadas.
Entre estas manchas, incluem-se as da serra de Sintra, da serra
da Carregueira, da serra da Arrábida, dos medos de Albufeira e as
de montado, situadas na península de Setúbal.
De menor dimensão, são ainda de considerar as unidades
patrimoniais constituídas pelas principais tapadas – de Mafra, de
Queluz, da Ajuda e das Necessidades, estas duas últimas situadas já dentro da cidade de Lisboa.
O Parque de Monsanto e a área associada ao Estádio do
Jamor constituem ainda manchas importantes à escala metropolitana. No entanto, a um nível de maior detalhe deveriam ser identificadas todas as áreas revestidas por vegetação climácica que
funcionam como os únicos núcleos disseminadores eficazes, indispensáveis à regeneração natural da vegetação em áreas ainda
de carácter natural ou a reabilitar como tal.
A Estrutura Ecológica fundamental da área metropolitana
de Lisboa deve ser, no mínimo, constituída pelos sistemas ligados
a todos estes factores e poderá ainda ser informada por outras matérias disciplinares, como a Geologia/Geomorfologia e a Fauna.
Ela deve ser interpretada pelo processo de planeamento de
modo a ser integrada sob as mais diversas formas ligadas às actividades, desde a agricultura urbana e peri-urbana, à silvicultura, à
conservação da natureza e ainda à estrutura ecológica urbana que,
na sua componente mais artificializada, vai até à cidade histórica.
A complementaridade entre a Estrutura Ecológica fundamental e o património cultural e as redes de circulação motorizada ou não (peões, bicicletas, etc.) é indispensável.

4. MOSAICO RURAL
O mosaico rural, ou seja, o padrão resultante da humanização da paisagem natural, com vista à produção de alimentos,
à obtenção de materiais, ao abrigo e demais necessidades de quem
nela trabalha, constitui um óptimo indicador sincrético sobre as
condições ecológicas e culturais de determinado lugar.
A ocupação tradicional, efectuada até ao período moderno, realizou-se lentamente, com ferramentas que dependiam da
força dos homens e dos animais e portanto eram sempre fortemente limitadas, pelo que tinham que intervir com o conhecimento do meio, trabalhando com a natureza e não contra ela.
Ainda assim, o engenho humano construiu paisagens fortemente artificializadas, como a da paisagem compartimentada da
Fachada Atlântica da área metropolitana de Lisboa, ou a da área
Noroeste do concelho de Loures, em que a incorporação maciça
de trabalho permitiu a criação de condições para aumentar a produção de alimentos.
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Mapa IV.3 Estrutura Ecológica Metropolitana

Mapa IV.4 Estrutura Ecológica Metropolitana, espaços urbanos e urbanizáveis

Paisagem compartimentada
No primeiro caso, a abertura da mata deu origem à clareira, destinada à cultura de hortícolas, arvenses de regadio ou pomar (nas várzeas), e de arvenses de sequeiro, olival, vinha ou pomar de frutos secos no Sistema Seco. A dimensão desta clareira
é tal que foi necessário manter a mata na sua forma mais sintética
e densa de significados ecológicos que é a sebe.
A densidade e o padrão resultante do sábio aproveitamento dos vários contextos ecológicos são extremamente diversificados. A própria constituição da sebe, desde o alinhamento
de árvores, onde dominam a oliveira e as árvores de fruto, até à
sebe morta constituída por canas que, em compasso apertado,
protegem as culturas da zona Noroeste exposta à nortada, ou aos
silvados que compartimentam as pastagens, há toda uma gama
de versões.
Neste tipo de paisagem, a mata cobre os cabeços e as
encostas mais declivosas, ao passo que a agricultura ou a pastagem compartimentada ocupam as vertentes até onde o declive o
permite. Os talvegues são protegidos pela galeria ripícola e a agricultura de regadio desenvolve-se ao longo dos vales que, sempre que se alargam, beneficiam também de compartimentação que
deveria ser constituída por espécies da mata ribeirinha. É este o
caso da lezíria ribatejana e das várzeas de Loures e de Colares,
nas quais a mecanização, encarada como objectivo primordial, levou à destruição das sebes que protegiam as valas, criando condições para a erosão do solo e a existência de cheias destruidoras
pela velocidade da água que permitem. O equilíbrio anteriormente
existente deve ser reposto, nestes casos.
A estrutura ecológica deste tipo de paisagem é assim constituída pela mata e matos e pelas sebes de compartimentação, incluindo a galeria ripícola que mais não é do que uma sebe mais
complexa, de protecção às linhas de água.
Paisagem da árvore dispersa mediterrânica
Relativamente à paisagem da árvore dispersa mediterrânica,
a secura e demais condições adversas do meio, como as elevadas
temperaturas estivais e a pobreza do solo, determinaram uma
outra adaptação da mata. A protecção em relação ao Sol é agora
o objectivo dominante e cada árvore passa a cumprir a função
da mata, no espaço que dela depende. A abertura da mata não

deu lugar à clareira, como na paisagem compartimentada, mas
fez-se árvore a árvore, alargando o seu compasso, de modo a
aumentar a entrada de radiação, cautelosamente, com contenção,
permitindo a consociação com a pastagem, mas sem deixar de
proteger o solo dos ardores da radiação solar e de garantir a
adição anual de matéria orgânica, trazida pela folhada das árvores.
O melhor exemplo deste tipo de paisagem é o montado existente
na margem Sul, em duas extensas manchas que devem, a todo o
custo ser preservadas. Só o montado é eficaz na protecção do
maior freático da área metropolitana de Lisboa, escondido sob um
solo arenoso que o alimenta e protege. A função de conservação
do montado é tão importante como o valor económico que
oferece e pode equiparar o sobreiro a uma verdadeira “árvore do
maná”. Este revestimento deveria ser reposto, em toda a área do
freático, bem como as condições indispensáveis à sua regeneração natural.
Os exemplos de mosaicos rurais apresentados mostram
a enorme diversidade de situações ecológicas existentes na área
metropolitana de Lisboa, bem como das culturas locais que os implementaram e que merecem um estudo aprofundado que dê continuação ao legado científico do Professor Orlando Ribeiro e das
poucas excepções que se lhe seguiram.

5. APRECIAÇÃO DA OCUPAÇÃO
DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Nas últimas décadas, o crescimento da ocupação da área
metropolitana de Lisboa não tem parado.
A avaliação da situação relativamente à viabilidade da
estrutura ecológica metropolitana, em complementaridade com
a ocupação edificada, existente e prevista nos Planos Directores
Municipais, é indispensável para o planeamento da ocupação
futura, cujo modelo terá que se subordinar, antes de qualquer
outra premissa, à sustentabilidade ecológica da região metropolitana.
Na margem Norte, o crescimento da edificação, a partir
dos anos 50, deu-se ao longo das principais vias de acessibilidade
– Cascais, Sintra, Loures e Vila Franca. Até ao início dos anos 90,
parecia ainda possível concretizar o modelo proposto pelo Plano
Director da Região de Lisboa, dos anos 60, que previa um crescimento linear ao longo daqueles eixos, com intercalações “verdes”
entre esses eixos e entre as centralidades desenvolvidas ao longo
dos mesmos.
A partir dos anos 90, o crescimento da edificação tem sido desmesurado. Os loteamentos, privados ou públicos, têm ocupado todo o espaço intersticial, sem olhar a critérios de aptidão
ecológica, tendo aparentemente por único objectivo a maior rentabilização dos terrenos.
As densidades são exageradas, a edificação implanta-se
em manchas desconexas, sem qualquer articulação entre elas. A
Administração não tem conseguido antecipar-se ao processo, com
a proposta de uma estrutura composta pelas redes de circulação
e de equipamentos e com as normas que garantam a qualidade
dos novos espaços urbanos.
A estrutura ecológica que tem vindo, desde os fins do século XIX, mas sobretudo a partir dos anos 70, a ser contemplada
na Lei, em várias figuras como a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica Nacional, o Domínio Público Hídrico, a protecção
ao sobreiro e azinheira, etc., tem sido praticamente ignorada ou
mal interpretada, no âmbito dos processos de licenciamento e pelos Planos Directores Municipais.
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O espaço público urbano, que constitui o suporte da vida colectiva, tem sido negligenciado por uma Lei e por uma Administração que não obriga os promotores imobiliários a proceder à
sua construção, paralelamente à construção dos edifícios.
A análise das Áreas Urbanizáveis dos Planos Directores
Municipais permite-nos concluir que a sua localização foi pensada
como se de um puzzle se tratasse, propondo o preenchimento dos
vazios de edificação, sem que existisse um modelo de desenvolvimento metropolitano integrado, com a expressão espacial correspondente.
Esta colmatação continuada, com a ocupação edificada,
mesmo dos ecossistemas que desde há muito estão protegidos
por lei, conduziu a uma situação de crescimento em mancha de
óleo, sem intercalações de espaços naturalizados, o que tem um
impacto dramático na sustentabilidade ecológica metropolitana,
bem como na qualidade de vida dos seus habitantes.

Margem Norte da área metropolitana de Lisboa
Na margem Norte da área metropolitana de Lisboa, o único
factor que conteve relativamente a edificação foi o declive que se
começa a acentuar nas serras de Sintra e da Carregueira e, mais
a Norte, nos concelhos de Mafra e de Loures (serra de Montemor
e da Alrota). A Sul da linha que separa estas duas zonas – a mais
acidentada da menos acidentada – praticamente todo o território
foi maciçamente edificado, à excepção da várzea de Loures, do
Parque de Monsanto, do vale do Jamor, da serra de Sintra e de alguns vales, muito encaixados, de ribeiras que desaguam no Tejo.
Actualmente, a edificação, além de preencher todos os vazios, progride para Norte, através do colo existente entre a serra
de Sintra e a serra da Carregueira (uma zona particularmente desconfortável devido ao efeito Venturi que aumenta a velocidade dos
ventos da nortada) e está a invadir a bacia situada a Norte da serra
de Sintra que, tradicionalmente, foi utilizada, durante o Verão, pelos
lisboetas que fugiam ao calor de Lisboa. Nesta zona de crescimento
da edificação, a que causa maior preocupação é a das baixas da
Granja e Pero Pinheiro que constituem Sistemas Húmidos, impróprios para a edificação.
Também a zona do Guincho (Quinta da Marinha) tem sido
cobiçada pela construção imobiliária, destruindo o mais tradicional passeio de fim de semana dos lisboetas e uma plataforma de
abrasão marinha extremamente instável, que deveria fazer parte
das áreas naturais da área metropolitana de Lisboa de melhor qualidade cénica, o que, dada a proximidade da capital, corresponde
a um recurso de valor incalculável.
A base da serra de Sintra, na vertente exposta a Sul, que
ainda não foi completamente preenchida por edificação, deveria
constituir uma almofada “verde” da serra, sem o que esta se reduzirá a um pequeno pico coberto de vegetação, a emergir de um
denso maciço de betão.
A Norte da linha que delimita a zona mais acidentada, os
aglomerados tradicionais implantam-se nos pequenos cabeços
mais alargados, únicas planuras existentes entre vertentes bastantes declivosas. Entre estes, Mafra e a Ericeira têm vindo a crescer, engrossando uma nova linha de edificação que as liga a Bucelas e, por último, a Vila Franca.
Conclusões
A primeira conclusão que se pode tirar, relativamente
à margem Norte da área metropolitana de Lisboa, é a de que os
concelhos que maior pressão urbanística estão a sofrer são os
de Cascais, Sintra e Mafra.
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As alterações da paisagem, sedimentadas por uma constante experimentação e verificação dos resultados, ao longo de gerações, continuadamente, criaram paisagem com equilíbrios complexos que reflectem necessariamente uma informação que interessa interpretar e com a qual muito há que aprender.
A estrutura obtida pela humanização na paisagem rural,
embora de origem cultural, representa parte da estrutura ecológica
que, a um nível de maior detalhe, contribui para assegurar a sustentabilidade da paisagem. As áreas mais significativas, constituídas
por mosaicos mais sedimentados, devem ser preservadas, não só
pelo significado ecológico que encerram, mas também pelo significado cultural.
A área metropolitana de Lisboa oferece uma enorme diversidade de mosaicos rurais que reflectem as diferentes condições ecológicas, bem como diferentes processos de humanização, incluindo a divisão da propriedade (Figuras IV.1 a IV.5).
Em termos muito genéricos, esta vasta área, com o Tejo
como elemento central, situa-se na transição entre os dois tipos
dominantes da paisagem portuguesa: a paisagem compartimentada, predominante no Norte do País; e a paisagem da árvore dispersa mediterrânica, predominante ao Sul do Tejo.

Figura IV.1 Mosaico rural na fachada atlântica da área metropolitana de Lisboa – Norte (Magoito, concelho de Sintra). 1998
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Figura IV.2 Mosaico rural na área Noroeste do concelho de Loures (Bucelas). 1998
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Figura IV.3 Mosaico rural na Lezíria do Tejo (concelho de Vila Franca de Xira). 1998
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Figura IV.4 Mosaico rural a Sul das serras de S. Luís e de S. Francisco (concelho de Setúbal). 1998
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Figura IV.5 Mosaico rural na franja Leste da área metropolitana de Lisboa – Sul (concelho de Palmela). 1998
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Quanto às áreas incluídas nas Áreas Urbanizáveis dos Planos
Directores Municipais, existem erros crassos à luz dos conceitos
do planeamento ambiental e da legislação em vigor: as várzeas de
Sintra e de Colares; a Quinta da Marinha e a serra da Carregueira;
os barros do concelho de Oeiras e de Odivelas; os últimos vazios
existentes no concelho de Cascais; as bacias de recepção das
ribeiras do Jamor, de Algés e de Alcântara, situadas no concelho da
Amadora, e algumas propriedades do Estado (Estação Zootécnica
e Comandos) que deveriam, quando desactivadas, evoluir para espaços verdes de utilização pública; a serra de Carnaxide e leito de
cheia da ribeira de Algés; as baixas do concelho de Vila Franca de
Xira, onde vão ser destruídas terras de lezíria que, por outro lado,
apresentam péssimas condições para a ocupação por habitação.

Margem Sul da área metropolitana de Lisboa
Na margem Sul da área metropolitana de Lisboa a edificação
tem continuado a crescer. Sobretudo nos concelhos do Seixal e
de Alcochete, este último, desde a construção da Ponte Vasco da
Gama.
Os maiores problemas a encarar são as áreas da zona
ribeirinha em transformação, como a Margueira, as baixas do Coina
e a Quimigal, no Barreiro. Estas zonas devem ser incluídas numa
nova perspectiva de intervir nas zonas ribeirinhas que as deve
dedicar fundamentalmente à conservação da natureza, ao recreio
das populações e a equipamentos colectivos relacionados com os
dois primeiros objectivos.
Quanto às zonas sujeitas a maior pressão urbanística são
representadas pelas linhas que ligam Alcochete a Setúbal e Palmela a Montemor-o-Novo.
Os Sistemas Húmidos deverão ser absolutamente salvaguardados de edificação e valorizados como elementos básicos
das estruturas ecológicas municipais.
As principais áreas a proteger, algumas delas ainda não
classificadas são, para além da zona ribeirinha já referida:
• a arriba de Almada/Trafaria, ligando às terras da Costa,
à Arriba Fóssil e praias da Caparica, aos medos e pinhais do
Rei e de Albufeira, ao cabo Espichel e serra da Arrábida;
• a arriba do Nordeste da Península de Setúbal, que deve
ser objecto de classificação e é em grande parte revestida
por montado, o maior valor dos concelhos de Palmela
e do Montijo e único revestimento capaz de conservar
eficazmente o grande freático aqui existente;
• o estuário do Sado e, confinando com o mesmo, o
arvoredo da Marateca.
Conclusões
Na margem Sul, há que delimitar as Áreas Protegidas que
salvaguardem os recursos metropolitanos, nomeadamente, a zona
ribeirinha e a reserva do montado.
Quanto à edificação, para além dos locais críticos da zona
ribeirinha, há que conter a edificação nas novas frentes abertas,
nomeadamente em Alcochete, em benefício da consolidação e reabilitação das malhas já existentes.

Esquema IV.3 Proposta de classificação da Estrutura Ecológica Metropolitana
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