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Impacte visual e poluição física 
 

 
 

Central Termoeléctrica de Sines, junto à praia de Sº Torpes 

 
 
Num passeio pela Costa Alentejana, a nossa equipa lançou-se numa aventura que pretendia 
levar à descoberta de todos aqueles impactes ambientais que muitas vezes ignoramos ou 
simplesmente ficamos entorpecidos no olhar.....  
 
Afinal o que é a poluição física e qual o seu impacto na sociedade? 
 
A poluição física é toda e qualquer alteração do meio natural. Basta pensarmos por exemplo, 
na alteração da temperatura do meio....este pode ser, sem dúvida, um óptimo exemplo 
daquilo que sucede em plena praia de Sº Torpes..... 
 
Localizada junto a uma central Termoeléctrica e conhecida pelas suas águas aquecidas, esta 
continua a ser um local de turismo e de grande procura.  
 
A captação de água para refrigeração  e a sua posterior descarga no meio a uma temperatura 
ligeiramente acima do normal, causa a médio prazo, alteração em todo um ecossistema 
envolvente....agora a questão que se coloca é: será esta alteração positiva ou negativa? 
 
Ficarão os turistas fascinados pelo facto de a praia ter água quente....ou ficarão preocupados, 
por estarem a tomar banho junto a uma central que pertence sem dúvida, a um grupo de 
intervenientes que muitas vezes causam impactes negativos sobre o meio onde actuam? Será 
que a água quente nos faz esquecer do fumo que sai pela chaminé? Ou das águas que são 
descarregadas com caracteristicas alteradas e que podem ou não cumprir com a legislação? 
Será que todo o ecossistema envolvente não sofre alterações graves? 
 
Este foi sem dúvida um marco na nossa viagem.....uma praia de águas quentes.....junto a 
uma Central Termoeléctrica que jamais nos passa despercebida.... 
 
Seguimos em direcção ao Norte, mais propriamente, numa terra onde são bem visíveis os 
impactes de todo um meio industrializado, que de certa forma nos rouba o respirar, quando 
nos paramos a observar aquela que poderia ser uma das mais belas zonas da Costa 
Alentejana.... 
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Como dizia um habitante de Sines.....”esta terra era lindíssima, em que o mar de Norte, que 
bate forte, é separado pelo mar de Sul, este bem mais calmo......agora....se houvesse aqui um 
acidente....onde e o que sucederia a esta terra e a esta bela gente.....”  
 
Sines é realmente uma terra bonita e de aspectos ambientais relevantes....mas é um facto, 
esta tornou-se num meio industrializado, e por vezes os impactes negativos são notáveis e 
significativos....os riscos ambientais são grandes para tão rara beleza....Sines está a tornar-se 
numa sociedade pragmática, devido à forte mobilização de pessoas que colocam em causa a  
segurança e a confiança de todos aqueles que ali cresceram e têm vindo a partilhar da 
evolução da sua terra Natal. 
 
É do senso comum, a visualização da ecologia a partir de uma abordagem a nível  das ciências 
biológicas, acercando-se do aspecto ambiental biofísico. No entanto, as alterações do meio 
ambiente tem repercussões ao nível da sociedade, dando já origem à chamada psicologia 
ambiental.  
 
Porém, só desde 1970, é que o enfoque da educação ambiental tem se voltado para a 
necessidade de se compreender e apreciar as inter-relações entre o homem e a natureza, 
englobando a sua cultura, o seu ambiente biofísico, o seu comportamento face aos riscos 
ambientais, o stress urbano e as ameaças à qualidade de vida. 
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Semanalmente teremos novos artigos, cujos conteúdos, gráficos, imagens, referências, serão 
sempre da responsabilidade dos autores. Você poderá participar enviando-nos ideias ou 
assuntos que gostaria de ver aqui. 
 

PRESERVAR E PROTEGER O AMBIENTE È UMA MISSÂO UNIVERSAL! 
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