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Resumo 

 

 O presente trabalho, tem como objetivo, recuperar e integrar cursos de água que 

sofreram degradações após perturbações climáticas. Para tal, foi desenvolvida uma proposta 

de abordagem sensorial e empírica, ao caso de estudo, rio Zela no concelho de Vouzela.  

 Este território foi alvo de intensas fustigações entre 2017 e 2019, nomeadamente um 

incêndio que consumiu 70% da área do concelho e, posteriormente, a tempestade Elsa, que 

provocaram danos, em especial no rio Zela. Este carece de uma integração e recuperação 

após as intempéries, tendo ficado ao descuido do tempo.  

 Nesta dissertação, apresenta-se métodos de integração paisagística sobre cursos de 

água, para a sua restauração ecológica e antrópica, tendo atingido como resultado, um projeto 

de recuperação em 3 áreas de intervenção ao longo do rio Zela. 

  

Palavras chave: Cursos de água, Recuperação, Resiliência, Rio Zela, Paisagem. 
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Abstract 

 

 The present work aims to recover and integrate water courses that have suffered 

degradation after climatic disturbances. To this end, a proposal for a sensorial and empirical 

approach to the case study was developed, Zela River in the municipality of Vouzela. 

 This territory was the target of intense fustigations between 2017 and 2019, namely a 

fire that consumed 70% of the area of the municipality and, subsequently, an Elsa storm, which 

caused damage, especially in the Zela river. This lacks integration and recovery after the 

weather, leaving time unattended. 

 In this dissertation, methods of landscape integration over water courses are 

presented, for their ecological and anthropic restoration, having achieved as result, a recovery 

project in 3 intervention areas along the Zela River.  

 

Key words: Water courses, Recovery, Resilience, River Zela, Landscape. 
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1 | Introdução 

1.1 | Tema 

 

 O tema desta dissertação debruça-se sobre métodos de integração paisagística em 

cursos de água, tendo como caso de estudo o Rio Zela, em Vouzela. 

  

Este tema surge da necessidade de recuperação do Rio Zela após os incêndios de 

2017 e subsequentes efeitos das chuvas torrenciais (2019), estando em desenvolvimento um 

projeto pela Câmara Municipal de Vouzela, com o propósito de se recuperar as margens e o 

leito deste curso de água, que atualmente se encontra num estado degradado. Pretende-se 

que este documento possa contribuir para a investigação em Arquitetura Paisagista, propondo 

métodos de integração paisagística, na realidade pós intempéries do território português. 

 

Trata-se de um assunto relevante, pela progressiva aceleração dos ciclos de 

perturbações ambientais, sejam fogos, furacões, chuvas torrenciais, tempestades entre 

outros, que degradam, consequentemente, os sistemas culturais e semi-naturais do território. 

A recuperação destas paisagens, que estiveram sobre pressões climáticas adversas, deve 

propor a integração de sistemas adaptados a eventos futuros, e, portanto, capazes de torná-

los mais resilientes.  

  

  De forma a desenvolver um trabalho mais substancial e concreto possível, privilegiou-

se o tempo despendido em analisar a área de estudo, percorrendo-a, conhecendo os seus 

habitantes, as suas necessidades, tentado perceber as dinâmicas entre o meio cultural e 

natural. A aproximação física ao lugar é assim um elemento central do desenvolvimento desta 

investigação, discutindo-se sobre a sua pertinência para o respeito do metabolismo ecológico 

e sobre a sua utilidade. 

 

 A paisagem, só pode ser compreendida se a estudarmos e percebermos que esta, 

está numa metamorfose constante. Pode parecer um facto difícil de aceitar, mas, a verdade, 

é que ao longo dos tempos, foi sendo mutada por gerações, sociedades e até civilizações. 

Conseguimos reconhecer a sua capacidade de adaptação, sofrendo as perdas desta, e 

admirando por vezes como esta resiste à constante mudança. 
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 Esta natureza imperfeita, da procura de uma paisagem estanque, está na nossa 

origem obsessiva de atingirmos uma utopia de espaços concebidos com projetos “acabados”, 

em locais que nunca vão chegar a estar acabados. É de pensar, que muito provavelmente, 

nunca vamos controlar integralmente a paisagem e a sua evolução, mas sim, podemos 

contribuir para a sua transformação e reconfiguração, fazendo parte desta. 

 

 Apesar deste trabalho se basear na decomposição analítica de uma paisagem, num 

tempo presente, é necessário interpretar todos os processos e fenómenos inerentes ao 

resultado que o compõe. É importante refletir, que uma paisagem, é um resultado de 

paralelismos desenvolvidos através de ciclos e fenómenos culturais e naturais.  

  

 Todavia, as três dimensões físicas que definem uma paisagem e os seus elementos 

circunscritos, não podem ser abordados e analisados pela sua dimensão física como 

constituintes de um espaço uno e coerente. Estes, têm de ser analisados como elementos 

dependentes uns dos outros. 

  

 É um exercício enorme, o da abstração da dimensão do tempo, de forma a 

compreendermos uma paisagem num momento presente. Contudo, essa abstração parece 

começar a estar intrinsecamente entranha em nós, tendemos apenas, a experienciar o 

presente. 

 Devemos de debruçar-nos, analisando e compreendendo a paisagem existente, sem 

estarmos apenas com a preocupação de produzir, projetar algo novo, e sim ter a perceção, 

de que talvez, estamos apenas a interpretar de novo. 

 

 É ainda importante refletir sobre o conceito de tempo, como este apesar de todas as 

nossas intenções e ideias de materializarmos uma paisagem, tem influência e acaba por 

mutar as nossas projeções e ideais, especialmente em cursos de água que estão 

constantemente a sofrer alterações. 

 

 Ao longo dos tempos, parece que temos vindo a perder a relação que temos com a 

evolução da natureza, impondo a nossa vontade sobre esta. Até cerca de meados do meio 

do século XX, o contato que parecia permanecer numa grande parte praticamente direto com 

a natureza, respeitando-a e convivendo com ela, aparenta entrar em declínio.  
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 A evolução demográfica após a revolução industrial, começa a fazer com que essa 

aproximação à natureza se fosse perdendo gradualmente. Existiu um rápido crescimento 

populacional, que se vai refletir na ocupação agrícola do terreno per capita de modo a 

sustentar este fenómeno, em particular após a segunda guerra mundial. Podemos verificar 

que a partir de 1950, com a explosão demográfica, o aumento da população mundial em 

centros urbanos, praticamente que sextuplicou. (Cox, P. 2009) 

 

 As cidades, vilas e aldeias que se iam desenvolvendo morosamente, no início do séc. 

XX começam a expandir-se desordenadamente e com uma dispersão ilógica (Ilídio Araújo, 

1986). Na consequência desta evolução “forçada”, a degradação da Paisagem foi um efeito 

inevitável. A agricultura, o meio rural e a sua população, passam a ser o elemento sustentador 

deste crescimento desordenado, com a industrialização da agricultura e migração para as 

grandes urbes. 

  

 Na sequência deste êxodo rural, nomeadamente na área de estudo, a perceção 

(ficcionada) que o Homem começa a ter sobre o planeta, e a relação tangível que realmente 

exerce, faz com que a gestão que é praticada comece a ficar distorcida e ineficaz. 

  

 Temos vindo a distorcer a nossa integração no meio natural, da realidade autêntica, 

acrescentando por vezes uma camada sólida ao nosso planeta, a ñantroposferaò. 

Pretendemos alcançar uma resposta, uma explicação para o inexplicável.  

 Somos das forças sobre a superfície terrestre, que mais descreve e tenta decompor a 

natureza ao nosso nível, de modo a pensar que a podemos controlar na totalidade, sem haver 

repercussão.  

  

 Como Brunhes (1922) refere, “Mais ainda do que os elementos, e mais depressa do 

que eles, o homem modifica os aspetos do globo. A sua inteligência prevalece sobre a 

natureza, que ele sujeita aos seus caprichos; destrói aqui para construir acolá; extrai produtos 

minerais das entranhas do solo, e, em volta das riquezas que põe à luz do dia, edifica imensas 

cidades industriais que representam o que há de menos conforme às leis da Natureza” (de 

Amorim Girão, 1936). 

  

ñMan dwells when he can orientate himself within and identify himself with an environment, or, 

in short, when he experiences the environment as meaningful. Dwelling therefore implies 

something more than ñshelterò. It implies that the spaces where life occurs are places, in the 

true sense of the word. A place is a space which has a distinct character. Since ancient times 
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the genius loci, or the concrete reality man has to face and come to terms within his daily life. 

Architecture means to visualize the genius loci, and the task of the architect is to create 

meaningful places, whereby he helps to dwell.ò (Norberg-Schulz, 2019) 

 

 Pretende-se ao longo desta dissertação, refletir sobre a substituição da realidade física 

pela virtual, na fase de análise e de conceção projetual, que por vezes pode distanciar o 

arquiteto paisagista dos problemas e oportunidades do lugar, descurando informação 

sensorial relevante.  

 

 O rio Zela, é um rio que apresenta características geomorfológicas que indicam que é 

um típico rio de montanha, porém, ao longo deste, surgem diferentes tipo de usos. Vão desde 

uma galeria ripícola desenvolvida em margens intocadas, antropicamente, produção agrícola 

em sistema de socalcos, planaltos agrícolas, e espaços mais urbanizados e artificialmente 

construídos.  

 

   Assim, há uma finalidade de obter uma proposta de integração paisagística do 

património cultural e natural presentes ao longo do Rio Zela, através do conhecimento 

empírico do lugar, da compreensão dos comportamentos naturais e antrópicos, intervindo 

como se fossem um só. Os fatores culturais são tão relevantes como os fatores naturais, para 

o estudo em Arquitetura Paisagista. Não existe paisagem, nem construções de paisagens, 

sem que o humano esteja presente nela. 

 

 Através do processo de análise e desenvolvimento de projeto ‘research through 

designing’, pretende-se chegar a uma proposta de recuperação do sistema ecológico do rio 

Zela, aumentando a sua resiliência. 
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1.2 | Objetivos  

 

 O objetivo central desta dissertação é analisar e discutir sobre quais os métodos e 

técnicas em diferentes contextos, que podem ser aplicáveis ao projeto em Arquitetura 

Paisagista na recuperação e desenho de cursos de água, desenvolvendo um projeto de 

recuperação para o rio Zela em 3 áreas de uso distinto. A premissa base, vai ser o respeito e 

a valorização do património cultural e natural, integrando-os como elementos valorizadores 

do projeto.  

   

 De forma a atingir este objetivo principal, foram consideradas algumas questões de 

investigação complementares: 

 

• De que modo é que o ‘research through designing’ permite compreender as dinâmicas 

naturais e culturais, através da vivência do lugar? 

• Quais os métodos que permitem recuperar o sistema ecológico, aumentando a 

biodiversidade, mas que também proporcionem uso antrópico? 

• A recuperação do sistema ecológico de uma linha de água contribui para o aumento 

da resiliência do sistema? 

  

 De forma a responder-se a estas questões, ter-se-á como caso de estudo o Rio Zela, 

tendo sido escolhidos três troços com diferentes características de modo a atingir os objetivos 

atrás referidos, e para isso é necessário compreender e estudar as técnicas que foram usadas 

(McHarg & History, 1969), alteradas, que ainda persistem ou que já foram completamente 

abandonadas, nos três lugares em estudo. 

  

 De forma a conseguir conciliar-se o restauro ecológico equilibrado com o uso 

antrópico, baseado numa investigação através do projeto (research through designing) será 

necessário: 

 

• viver e imergir nas necessidades do lugar; 

 

• compreender as dinâmicas naturais e culturais; 

 

• recuperar o sistema ecológico; 

 

• aumentar a biodiversidade; 
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• proporcionar uso antrópico; 

 

• promover processos naturais; 

 

• aumentar a resiliência do lugar. 
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1.3 | Metodologia  

 

 A metodologia da investigação baseia-se no conceito do ‘research through designing’. 

(Sanda Lenzholzer, 2013) Através de uma análise e interpretação da paisagem in situ, 

identificam-se quais as características mais relevantes que dizem respeito a cada sistema - 

cultural e natural. Isto permitirá analisar e compreender as dinâmicas culturais e naturais ao 

longo do Rio Zela, em especial após os incêndios de 2017 e da tempestade Elsa em dezembro 

de 2019. 

  

 Com base dos dados recolhidos, será elaborada uma proposta de projeto de 

arquitetura paisagista, identificando-se quais os melhores métodos de integração paisagística 

após intempéries. 

 De forma a desenvolver técnicas eficientes para a recuperação paisagística, 

privilegiou-se a concretização de ações no terreno, a partir da análise expedita in-situ, 

reforçando o papel que o ‘research through designing’ pode ter na investigação em arquitetura 

paisagista. 

 

 Assim, com os dados adquiridos através do conhecimento empírico e da vivência do 

lugar, pretende-se chegar a uma intervenção, projeto, o mais sustentável e adaptado, não só 

às situações existentes, mas também a riscos naturais futuros. 

  

 Num primeiro momento, procede-se à inventariação dos dados existentes a nível 

municipal, sendo a primeira dimensão de estudo. Posteriormente, aprofunda-se à escala 

hidrográfica do Rio Zela, sendo este o segundo nível de análise. Por fim entramos num terceiro 

nível, sendo o mais detalhado e enriquecedor sobre as características a adquirir sobre o lugar, 

tais como construções de suporte à agricultura, azenhas, levadas, muros de pedra seca e as 

atividades socioeconómicas.  

  

 Através destas características, texturas, cores, formas, vai ser possível atribuir um 

desenho à paisagem, a fim de conseguir alcançar entendimento e definir o carácter do lugar. 

Ainda no terceiro nível de análise, vão ser estudadas todas as intervenções efetuadas em três 

troços com carácter distintos presentes no Rio Zela. Vai ser ponderado o tipo de intervenções 

realizadas ao longo dos tempos, quais fazem sentido manter, replicar, retirar, pensado em 

vários fatores tais como, manutenção, custo, resiliência e funcionalidade. 
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 Seguidamente ao terceiro nível de análise, toda a informação adquirida é representada 

e suportada através do processo normal de abstração, de projeto realizado em gabinete com 

a sobreposição de mapas, técnica de análise desenvolvida por Ian Mcharg (McHarg & History, 

1969) nos anos 60 do século XX, que vai ser efetuada com o suporte de software SIG 

(Sistemas de Informação Geográfica).  

 Este continua a ser um dos métodos de análise mais fiáveis que se pode abordar, mas 

muitos dos mapas fornecidos por plataformas governamentais estão desatualizados e podem 

induzir em erro. 

 Ao juntar o método de projeto ‘research through designing’, com a análise empírica e 

a abstração e síntese feita em gabinete, pretende-se tornar a abordagem prática ao projeto 

de recuperação do rio Zela, mais fidedigna completando-se umas às outras. 
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2 | Abordagem teórica dos princípios utilizados 

   

 Para compreender o Rio Zela de uma melhor forma, é preciso entender que tal como 

outros cursos de água, o Rio Zela não deixa de tentar manifestar o seu curso natural. Contudo, 

como em todos os cursos de água, a dinâmica que este tem na sua extensão, é difícil de 

compreender à primeira vista. Todas as forças exercidas são praticamente invisíveis, sendo 

apenas percetível pelas pessoas, as subidas e descidas do nível das águas. (Prominski et al., 

2017) 

  

 O Rio Zela, embora seja altamente modificado pela mão humana, ainda preserva 

alguns troços onde podemos observar a sua dinâmica natural. Porém, não deixa de ter todos 

os processos e forças inerentes a qualquer outro tipo de curso de água, quer sejam eles 

cheias de inverno que transformam o seu leito, as cheias temporárias, processos 

hidrodinâmicos que provocam novos cursos, mudanças de erosão das margens e 

sedimentação. 

  

 Os rios estão constantemente a alterar o seu curso (Figura 1), dependendo da 

resistência que as margens exercem. Num modo geral, o comportamento do fluxo da água, a 

erosão e a sedimentação provocada é a seguinte:  

 

  

 A erosão na margem externa de um rio e a sedimentação na margem oposta, criam 

meandros, curvas sinuosas, gradualmente para jusante. Após uma avulsão, ou seja, após o 

abandono do curso sinuoso formando um novo canal, sobram os meandros que foram 

anteriormente desenvolvidos ao longo de anos, que vão encher em caso de inundações. 

(Prominski et al., 2017) 

Figura 1 - Processo de erosão e sedimentação no desenvolvimento do percurso de um rio (Fonte: River Space Design pág. 24) 
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 Este é o processo normal de desenvolvimento de um curso de água, provocado pelo 

fluxo de água, que, até atingir o equilíbrio entre a inclinação do seu leito e o solo, através da 

proporção de fenómenos de erosão e sedimentação, culmina num rio com um serpenteado 

perfeito e suave. Como exemplo perfeito deste processo temos o maior rio do mundo quer em 

extensão, quer em área, o Rio Amazonas (Figura 2). 

  

 

 No caso do Rio Zela, como é um rio com elevado gradiente altimétrico num vale 

encaixado e com uma baixa massa de água durante a maior parte do ano, não apresenta este 

tipo de formações tão pronunciadas. Porém nas áreas mais planas, imediatamente antes do 

centro da Vila de Vouzela podemos observar este desenho serpenteado. Mais à frente, vai-

se verificar, que este processo tenta prevalecer noutras áreas, mesmo estando presentes 

diversas estruturas construídas.  

 O seu desenho, não é apenas consequência das forças e perturbações ecológicas, 

mas sim, em conjunto com um acumular de centenas de anos de ação antrópica, e do seu 

poder transformativo. 

  

Figura 2 - Rio Amazonas visto da Estação Espacial Internacional Fonte: Alexander Gerst 2018 
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3 | Caso de estudo | Rio Zela  

3.1 | Caracterização da Paisagem de Vouzela 

  

 O município de Vouzela encontra-

se numa área de transição entre a Beira 

Litoral com a Beira Alta, mais propriamente 

na sub-região estatística portuguesa 

NUTS III Viseu Dão-Lafões. Pertence ao 

distrito de Viseu, e pensa-se que a sua 

origem remonta a 1436 quando El-Rei D. 

Duarte instituiu o concelho de Vouzela ou 

Lafões composto por 44 freguesias e 13 

coutos. Essa divisão administrativa 

chegaria em 1834 e só em 1974 os limites 

passaram a ser os que hoje conhecemos. 

Atualmente, é constituído por 9 uniões de 

freguesias: (1) Alcofra, (2) Campia, (3) 

Fornelo do Monte, (4) Queirã, (5) São 

Miguel do Mato, (6) Ventosa, (7) União de 

Freguesias de Cambra e Carvalhal de 

Vermilhas, (8) União de Freguesias de 

Fataunços e Figueiredo das Donas e (9) 

União de Freguesias de Vouzela e Paços 

de Vilharigues. 

 O território encontra-se delimitado 

pelo vale do Rio Vouga a norte e a serra 

do Caramulo a sul, o que torna Vouzela 

com características orográficas distintas 

apresentando uma proeminência 

acentuada, indo desde os 130 m no vale 

do Rio Vouga até aos 1043 m no pico de 

Janus a sul do concelho. Em resultado destas características orográficas, são identificadas 

uma elevada quantidade de linhas de talvegues que, com as chuvas, geram linhas de água 

temporárias tornando o solo mais fértil (devido à sedimentação ao longo destas), originando 

vários vales pronunciados de enorme valor paisagístico. 

Figura 3 - Enquadramento de Vouzela em Portugal 
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 Relativamente à geologia, o concelho caracteriza-se maioritariamente por rochas 

magmáticas intrusivas (granitóides de duas micas) que marcam a paisagem com os seus 

notáveis caos de blocos, em especial na parte montanhosa, a sul do concelho. Pouco 

predominante, mas presente, temos uma percentagem de xisto-grauváquico a oeste de 

Vouzela, e associados a estes estão os solos pobres para a prática agrícola, daí a maior zona 

industrial do concelho ter sido projetada nesta área. 

  

 Ao encontrar-se entre o litoral e no meio das serras do Caramulo e Montemuro, faz 

com que tenha um clima temperado com Verão quente e seco, com temperatura médias 

anuais de 12,5ºC, 19,5ºC nos meses de Verão e 6,2ºC no Inverno, e uma precipitação média 

anual que ronda os 1300 mm podendo ter ocorrência de neve 3 dias ao ano (Inag. 2010). 

  

 Com o clima atlântico, é intrínseco o desenvolvimento de certas espécies vegetais. 

Nesta área predominam árvores como o carvalho alvarinho (Quercus róbur), castanheiros 

(Castanea sativa), carvalho negral (Quercus pyrenaica), pinheiro bravo (Pinus pinaster), nas 

galerias ripícolas o que mais predomina é o amieiro (Alnus glutinosa), e ainda, algumas 

bétulas (Betula pubescens) nas áreas de maior altitude, como é o exemplo da mata da 

penoita. No porte arbustivo encontram-se espécies como a giesta (Cytisus sp.), carqueja 

(Pterospartum tridentatum), pilriteiro (Crataegus monogyna), urzes (Erica sp. e Calluna 

vulgaris) e em alguns pontos atinge maior altitude, medronheiros (Arbutus unedo) e esteva 

(Cistus sp.). 

 

 O concelho de Vouzela está intimamente ligado ao Rio Vouga, fazendo o limite a norte 

numa pequena extensão, onde desagua o Rio Zela. Como afluentes e sendo os principais 

cursos de água em Vouzela, temos – Rio Zela, Alfusqueiro, Alcofra, Carregal, Couto, e a 

Ribeira de Ribamá. No Rio Alfusqueiro, surgem as únicas barragens existentes no concelho, 

a da Cercosa e a das Cainhas. 

  

 Estes tipos de características foram e são favoráveis à fixação Humana. As primeiras 

no concelho remontam para o Neolítico Médio (meados do IV milénio a.C.), onde remanescem 

vários artefactos Megalíticos justificantes, tais como elementos fúnebres, o Dólmen da Lapa 

da Meruje e da Malhada do Cambarinho. Posteriormente há vestígios de ocupações castrejas, 

com os castros do Cabeço do Couço, de Vilharigues e de Ribamá. Aqui dá-se o início às 

primeiras explorações de minério, que continuaram com a ocupação Romana. (Real, M. L 

2017) 
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 Nesta época, dá-se uma das maiores transformações da paisagem, não só na área de 

Lafões, mas sim um pouco por todo o país. Os romanos passam a fixar-se nos vales à procura 

de água e terrenos mais propícios para a agricultura, construindo pontes e muros de suporte 

de terras. Ainda assim, umas das maiores marcas deixada na paisagem pelos romanos são 

as construções da rede viária na área da civitas de Viseu, com especial interesse o troço que 

liga as aldeias de Fataunços a Figueiredo das Donas (Figura 4), a qual encontra-se num bom 

estado de conservação (de Carvalho, M 2001). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Calçada romana entre fataunços e Figueiredo das Donas Fonte: Autor, 2020 
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 Posteriormente, após a queda do Império Romano do Ocidente até meados do séc. 

VII, a ocupação árabe, deixam também um grande impacto na paisagem. Sendo um povo de 

grande engenho no que se refere ao aproveitamento da água como recurso, vão introduzir 

técnicas de construção, em especial nos cursos de água. Aqui, constroem açudes de forma a 

reter água para a agricultura, e na sequência desta, introduzem sistemas de regadio como a 

nora, a picota e ainda as levadas. A própria palavra açude, que inclusive é usada como termo 

técnico, deriva do Árabe as-suud,, que significa represa de água, ou seja, reter a água com o 

objetivo de ser usada para a agricultura, azenhas ou abastecimento a habitações.  

   

 

 Um exemplo de uma dessas construções, muito provavelmente já adulterado, é um 

açude construído na ribeira de Ribamá, perto da aldeia de Fataunços.  

Figura 5 - Açude na ribeira de Ribamá Fonte: Autor, 2020 

Figura 6 - Comporta em bloco de granito num açude na ribeira de Ribamá Fonte: Autor, 2020 
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 Após a reconquista da península ibérica, Vouzela é elevada a concelho por D. Duarte 

a 13 de maio de 1436, cujo permanece sem grandes alterações administrativas até 1834 em 

que volta a integrar o antigo concelho de Lafões em conjunto com São Pedro do Sul até 1836. 

Já no séc XX as grandes marcas que se podem identificar na paisagem, são a reflorestação 

levada a cabo pelo Estado Novo, e a exploração de minério como estanho e volfrâmio na mina 

da Bejanca que decorreu entre 1915 até aos anos 80, cuja criou muitos postos de trabalho e 

desenvolvimento económico ao concelho. Esta exploração reflete-se na demografia do 

concelho, que por volta da segunda grande guerra atinge o seu pico com cerca de 16 000 

habitantes, e após sofre um decréscimo constante. (Real, M. L 2017) 

 

 Com cerca de 193,7 Km2 e 10 656 habitantes em 2010 e em 2018 com 9722 

(https://www.pordata.pt/Municipios), Vouzela, vive um dos maiores problemas dono interior de 

Portugal, o da diminuição populacional, sendo que a percentagem de população jovem é 

inferior à da população idosa. Este problema demográfico e etário, é um dos impasses quanto 

ao uso do solo no município, deixando uma grande parte ao abandono e sem gestão.  

    

 A paisagem, nos dias de hoje, é predominantemente marcada pela cultura agrícola na 

imediação dos povoamentos, pela pastorícia, e florestal, práticas que transformaram o 

concelho, deixando várias marcas dos nossos agro-sistemas. Este tipo de divisão do território 

era explorado desde os tempos dos Romanos, com o conceito da Urbe (povoamento), Ager 

(campos cultivados), Saltus (pastagens), Silva (mata de produção). 

  

 Já na transição dos vales do Rio Vouga e Rio Zela para com a Serra do Caramulo e 

nos planaltos desta, os caos de bloco (afloramentos graníticos) começam a surgir, e em 

Figura 7 - Mosaico de agricultura, produção arvense e pastagens em Carvalhal de Vermilhas Fonte: Autor, 2020 
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alguns locais com grande evidência, aqui, os vestígios da gestão do território que era 

desempenhada aparecem um pouco por todas as aldeias onde se vai passando. 

 

 “Em pleno cora«o da Beira Altaé constitui uma regi«o encravada na bacia 

hidrográfica do Vouga, onde representa a zona mais acidentada, de variadíssimos aspectos, 

é certo, mas formando um todo homogéneo e correspondendo portanto a uma verdadeira 

região naturalò (GiRÁo, 1921). 

  

 As aldeias de montanha Portuguesas com o seu mosaico característico de 

construções de granito, agricultura tradicional em socalcos bordada com vinha, lameiros, 

exploração de sistemas arvenses, marcam o carácter da paisagem um pouco por todo o 

concelho. Em Vouzela, destacam-se as aldeias de Farves e Novais, Carvalhal de Vermilhas, 

Adsamo, Covelo, Couto, entre inúmeras outras. Um dos momentos responsáveis por esta 

transformação, é a “revolução do milho.” 

  

 Com a introdução de cereais da América do Sul, mais nomeadamente o milho (Zea 

mays) que já desde o século XVI colocava em causa as produções tradicionais de 

cerealicultura, e começava a ameaçar a searas de trigo (Triticum spp.) que dominavam a 

Figura 8 - Aldeia de montanha Farves Fonte: Autor, 2020 
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maior parte da paisagem, não só na zona de Lafões, mas em todo o continente português. 

Em meados do século XVIII, passa esta a ser a principal produção nas beiras. 

  

 Associado à cultura do milho, temos um conjunto de culturas, o feijão e a abóbora 

plantados ao mesmo tempo em consociação. Assim, ambas tiram benefício, mais 

propriamente o milho com o feijão, que o feijão sendo uma trepadora, tem como suporte o 

milho, e este beneficia da fixação de azoto efetuada pela cultura do feijão. Com esta 

consociação, é possível alimentar muitas mais pessoas e animais. 

  

 De modo a obter condições para a cultura do milho, a paisagem foi alterada e 

redesenhada, como referido por Henrique Pereira do Santos, “(…) para tirar partido de todo o 

potencial produtivo destas novas plantas foi preciso conduzir água para os campos, levantar 

socalcos nas encostas, aumentar a recolha de nutrientes através do pastoreio, com a provável 

diminuição da área ocupada por carvalhais. Foi preciso refazer todo o ordenamento da 

paisagem aumentando a importância dos vales, que anteriormente estariam, em grande parte, 

ocupados por lameiros, diminuindo a importância das produções de cereais de Inverno no 

cimo dos montes e encostas menos inclinadas (…)”  (dos Santos, 2017). 

 

 Os lameiros, com o objetivo de manter as pastagens durante todo o ano, 

principalmente para o gado bovino, podem ser consideradas pastagens seminaturais de 

montanha que se situam acima dos 700m de altura. Normalmente localizados em zonas com 

elevada disponibilidade hídrica e através da rega de lima, em que água escorre de modo 

constante e cobre todo o terreno, era possível ter pastagens durante todo o ano, devido a 

evitar o congelamento da vegetação no inverno e facilitando a regeneração durante a 

primavera. Além do alimento para o gado bovino, são também responsáveis por 

descontinuidades na paisagem, que no caso do avanço de um incêndio, funciona de barreira. 

(Pôças, Cunha, & Pereira, 2006). 

  

 Na figura 9, pode-se observar a rega de rego a atravessar o terreno, que evita o 

congelamento desta pastagem, localizada perto da aldeia de Joana Martins. Apesar desta 

prática ter sido abandonada devido à produção de cereais, a verdade é que algumas destas 

pastagens, ainda são usadas nos dias de hoje, preservando assim este habitat tão específico 

que pertence aos agro-sistemas de montanha. 
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 Desde o início das primeiras fixações humanas, que tiramos partido da água e do solo, 

como fatores fundamentais para uso antrópico e perpetuação. Vouzela, não deixa de ser um 

exemplo disso, através das marcas deixadas pelos legados que passaram por este território.  

  

 O resultado, reflete-se numa paisagem característica que é então um conjunto 

marcado pelas culturas executas em socalcos ao longo dos vales de rios de montanha, pelas 

suas matas e pastagens verdejantes. Atualmente, as matas de carvalho alvarinho que eram 

predominantes por todo o concelho, começam a ser suprimidas pela forte propagação do 

eucalipto (Eucalyptus globulus) e da acácia (Acacia dealbata e Acacia longifolia).  

Figura 9 - Lameiro nos arredores da aldeia de Joana Martins Fonte: Autor, 2020 

Figura 10 - Invasoras na Senhora do Castelo Fonte: Autor, 2020 
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 Porém, num modo global, estas características paisagísticas, fazem deste lugar, um 

nicho presente na beira alta, chegando até de certo modo, apresentar características 

semelhantes às manifestadas em alguns lugares no Minho, como por exemplo a aldeia de 

Sistelo.  

  

Figura 11 - Aldeia de Covas Fonte: Autor, 2020 
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3.2 | Caracterização da Área de Estudo | Rio Zela 

 

 Como referido, a área de estudo é o curso do Rio Zela, afluente do rio Vouga. A sua 

bacia hidrográfica encontra-se totalmente inserida nos limites administrativos de Vouzela. A 

sua nascente localiza-se em Adsamo, a cerca dos 900 m de altitude, e tem uma extensão de 

cerca de 10 km até a sua foz, na praia fluvial de Serrazes, localizada nos 150 m de altitude. 

Conforme referido anteriormente no ponto 1.3, as suas características geomorfológicas 

permitem caracterizá-lo como um rio de montanha, contudo ao longo do seu curso, 

encontram-se diferentes tipos de uso e de ocupação. 

  

 Este é um rio com um caudal de relativa baixa volumetria, podendo mesmo secar em 

alguns troços durante o Verão. Este facto justifica-se não apenas pela baixa pluviosidade, 

mas também pelo desvio de água para a rega dos campos agrícolas nas imediações. Já 

durante o Inverno o caudal aumenta abruptamente, podendo transbordar as margens em 

certos pontos, inundando os campos agrícolas, e noutros, provocar danos em infraestruturas 

e habitações. 

Figura 12 - Enquadramento da bacia hidrográfica no Município de Vouzela 
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 Numa primeira fase, a delimitação da área de estudo, passa pela definição do que é a 

bacia hidrográfica do Rio Zela. Esta bacia, foi definida através dos festos e talvegues que 

delineiam o vale, e a influência direta que estes têm no uso do solo e no desenho do curso de 

água do Rio Zela. 

Figura 13 - Bacia hidrográfica do rio Zela 
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 Posteriormente à delimitação da bacia hidrográfica do Rio Zela, a área de estudo foi 

novamente aferida (a amarelo tracejado). Esta nova delimitação, já foi efetuada através da 

análise sensorial, visual e de vivência do local, caminhando ao longo de vários pontos 

percorridos, não só ao longo do Rio Zela, mas também ao longo das cumeadas que o 

envolvem, vendo também quais os talvegues que têm, e que tiveram de facto interferência no 

curso do Rio Zela. 

Figura 14 - Delimitação da área de estudo 
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 Neste segundo nível de aferição da área de estudo do Rio Zela, foram estipulados dois 

critérios de análise como métodos de descrição da paisagem: num primeiro momento, a 

delimitação baseia-se numa componente sensorial através de dois procedimentos de 

percurso de observação, e num segundo momento são analisadas várias dinâmicas que estão 

intrinsecamente ligadas.  

 Este tipo de análise efetuada, apesar de estarem descritas em dois pontos distintos, é 

impossível de os segregar, portanto, ambos foram desenvolvidos em paralelo. 

Ambos os critérios são de seguida explicados com maior detalhe: 

 

a) Critério sensorial Momento 1: realizou-se um percurso ao longo das principais 

cumeadas, e em vários pontos, através dos sentidos, principalmente a visão, com 

Figura 15 - Área de estudo 
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base nas texturas, cores, formas, cheiro, foi possível delimitar qual os diferentes 

pontos de vista, não só o próprio Rio Zela, mas também o vale ou apenas vestígios 

de que existe um curso de água principal. 

 

Critério sensorial Momento 2:  executou-se o inverso da análise do momento 1. 

Utilizando os mesmos critérios, realizou-se o percurso ao longo do rio (de dentro 

para fora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16 – Ponto 1| Pico das abas Fonte: Autor, 2020 

Figura 17 - Ponto 2 Fonte: Autor, 2020 Figura 18 - Ponto 3 Fonte: Autor, 2020 
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Figura 21 - Ponto 4 Fonte: Autor, 2020 Figura 20 - Ponto 5 | Paisagem observada a partir do Gamardo 

a 580 m de alt. Fonte: Autor, 2020 

Figura 19 - Ponto 6 | Paisagem observada a partir da Nossa Senhora do Castelo Fonte: Autor, 2020 

Figura 23 - Ponto 7 Fonte: Autor, 2020 Figura 22 - Ponto 8 Fonte: Autor, 2020 
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b) Critério dinâmicas: neste ponto de análise, que em conjunto com a componente 

sensorial tem como objetivo a delimitação da área de estudo, são abordadas as 

várias dinâmicas e influências que estas têm umas sobre as outras. As dinâmicas 

analisadas são (1) as ecológicas nomeadamente as caraterísticas hídricas, 

geológicas, vegetais, e as (2) dinâmicas antrópicas, tais como a agricultura, 

silvicultura, pecuária, pastoreio e comunidades rurais (González Pellejero et al., 

2014) 

 

 As funções ecossistémicas de uma paisagem num território, quer seja ele de grande 

ou pequena área, tem de ter estes entendimentos integrados, ou de outro modo, toda a 

perpetuação, a história retida num espaço, quer ecológica ou antrópica, jamais acontecerá 

novamente, como aconteceu com as culturas anteriores. 

 

 Assim, e de forma a analisar o lugar como um todo integrado, com o intuito de 

caracterizar esta paisagem, e, portanto, definir a área de estudo, foi feita uma análise sobre 

estas dinâmicas e influências, que potenciaram o seu desenho, e uso ao longo da extensão 

do rio Zela. 

  

 Durante a análise efetuada, percebe-se que este curso de água, foi prematuramente 

alterado desde as primeiras fixações neste lugar, sendo que o seu curso natural é 

praticamente inexistente, ou pelo menos do que outrora seria. Esta transformação deve-

se a estar intrinsecamente ligado à agro-pastorícia, e à fixação humana. Pelos factos 

existentes, julga-se que desde o tempo da romanização na área de Lafões, mais propriamente 

com a civitas de Viseu, e posteriormente com a ocupação Árabe. 

 Ao longo de toda a sua extensão pode-se encontrar todo o tipo de vestígios que 

comprovam estas prática, desde levadas, muros de pedra seca, azenhas, pisões, pastagens, 

pontes romanas, estradas romanas e ainda uma lavaria de uma das minas mais antigas que 

se situava na encosta do monte da Nossa Senhora do Castelo. 

 

 Com a necessidade de ter solos acessíveis à prática agrícola, em especial do milho, 

sempre que houve condições, foram construídos socalcos ao longo do Rio Zela, de modo a 

terem água para regadio, aproveitando por vezes, as cheias temporárias para encharcamento 

das culturas e solos profundos. A produção do milho, é a que mais aparece e marca o uso da 

bacia de influência do Rio Zela, que em consociação com o feijão e abóbora nos seus 

intervalos, marcavam na sua maioria, e em alguns pontos ainda marcam o carácter da 

paisagem. 
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 O milho era a cultura em que tudo se aproveitava, desde a bandeira (que é uma 

inflorescência na parte superior) que é arrancada para o gado, a espiga que após seca na 

eira e armazenada nos canastros de granito dá o grão, que depois de moído nas azenhas dá 

farinha para broa e papas, do mal esmagado faz-se o prato chamado de “milhos”, e ainda das 

barbas se pode fazer chá (de Carvalho, M 2001). 

  

 Fruto desta produção, e como património cultural encontrado ao longo do Rio Zela, 

adjacentes às povoações, havendo por vezes um ou mais por povoação, ou até isolados 

devido a uma melhor captação das águas para o seu funcionamento são construídas azenhas. 

Entre os vários moinhos hidráulicos, o mais antigo é o moinho de rodízio (roda horizontal), 

Figura 24 - Aldeia de Covelo Fonte: Autor, 2020 

Figura 25 - Azenhas no rio Zela Fonte: Autor, 2020 



FCUP 
Integração Paisagística de Cursos de Água – O Caso do Rio Zela 

41 

 

que é construído junto aos cursos de água. Aqui a água é conduzida por um canal até ao 

interior do moinho, onde é estrangulada pela seteira produzindo um jato de água que ao bater 

nas pás do rodizio faz girar a mó que está localizada no piso superior. 

   

 Existem ainda zonas de produção agrícola, mais planas e em vale aberto, que detêm 

campos com uma área de relativa expressão, sendo, portanto, mais fácil de serem 

trabalhados, como é o exemplo dos campos adjacentes à aldeia de Vila Nova. 

 

 

 O abandono da prática destas culturas, fez com que o uso do Rio Zela ficasse 

praticamente posto de parte como recurso fundamental para a prática destes agro-sistemas. 

Com isto, os muros de pedra seca que condicionavam o rio, as azenhas outrora exploradas 

para a moagem de cereais, entraram em desuso, ficando na sua maioria num estado 

abandonado e degradado. 

  

 Nestas áreas de produção que ficaram sem manutenção, e na sequência dos 

incêndios de 2017 que fustigaram cerca de 70% (Rocha, L 2019) do concelho, mesmo em 

algumas zonas do Rio Zela, o fogo estimulou o aparecimento de espécies pioneiras e 

invasoras, resultando numa paisagem dominada por giestas, eucaliptos e acácias. Isto 

aconteceu em zonas em que não temos povoamentos consideráveis de espécies autóctones 

resistentes ao fogo e ripícolas, e muitas delas serem de crescimento lento, o eucalipto então 

livre de ensombramento, começa a ter uma propagação e um comportamento ao nível de 

espécies invasoras, tendo apenas como competidora a maior invasora do nosso país, a 

acácia.  

Figura 26 – Campos agrícolas em Vila Nova Fonte: Autor, 2020 
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 Outro dos locais com grandes problemas, localiza-se no centro da Vila de Vouzela, 

onde há uma maior dinâmica sociocultural e urbana em toda a extensão do rio Zela. Esta, 

apresenta inúmeras estruturas impermeáveis e brutalistas, construídas nos anos 90 do séc. 

XX que mudaram o carácter mais rural que se fazia sentir no centro de Vouzela, e o seu uso, 

que ficou de certo modo, em desuso.   

 

Figura 27 - Centro da Vila de Vouzela | Parque da liberdade e ponte ferroviária da linha do Vouga (construção termina em 1914) 

Fonte: Autor 2020 
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 Noutras extensões do Rio Zela, mais naturalizadas, imediatamente a montante e a 

jusante da Vila de Vouzela, até á sua foz no Rio Vouga, onde a introdução da mão humana 

não é tão evasiva, devido aos seus declives acentuados não permitirem a construção, a 

vegetação ripícola desenvolve-se e propaga-se naturalmente com grande vigor. 

 

 

 Nestes segmentos, o curso do rio é o mais aproximado do seu processo natural que 

podemos encontrar na sua extensão. Apesar de ter um declive acentuado em algumas 

secções, consegue-se ver a sua tentativa de erosão e sedimentação proporcionando alguns 

meandros. Os seus principais componentes são grandes blocos de granito polidos que 

durante o Invernos com a força do fluxo de água são transportados de montante para jusante. 

Figura 28 - Galeria ripícola Fonte: Autor, 2020 
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 Contudo, independentemente do uso e das dinâmicas observadas em todo a sua 

extensão, a destruição devido aos incêndios de 2017 e da tempestade Elsa de 2019, não 

deixam de ser visíveis.  
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3.3 | Unidades de Paisagem do rio Zela 

 

 De modo a suportar a informação anteriormente recolhida através da análise sensorial, 

quanto às ocupações do solo, do património cultural e natural e com o objetivo de o entender 

na íntegra e mapear o caráter da paisagem ao longo do rio Zela, foram realizados vários 

mapas em Sistema de Informação Geográfica. Os mapas gerados com os dados fornecidos 

pelo Sistema Nacional de Informação Geográfica, podem corroborar a análise efetuada, como 

podem estar desatualizados.  

  

 Porém, a partir da análise expedita do perfil topográfico do Rio Zela, desde a sua 

nascente até à foz, com apoio a um perfil digital executado no Google Earth Pro, comprova-

se que este é dos principais fatores que vai proporcionar e estipular o tipo de uso do solo, 

quer seja ele agrícola, aglomerados habitacionais, pastorícia, ou simplesmente no seu estado 

mais natural com carácter ripícola. 

 

  

  

 Sobrepondo o perfil topográfico, com todos os outros fatores analisados ao longo do 

Rio Zela, e com os fatores digitais realizados em escritório, foi possível caracterizar o tipo de 

paisagem na sua extensão, que vão de acordo com o perfil representado na figura 29 e na 

figura 30 em planta. 

Figura 29 - Perfil da extensão do Rio Zela desde a nascente até à foz 
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Figura 30 - Zonamento do rio Zela 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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 A – Inicialmente o percurso do rio Zela começa com pouco declive e um caudal de 

 pequena volumetria, que proporciona um planalto agrícola com o sistema agro-

 pastoril em prática na aldeia de Adsamo; 

  

 B – Com o declive mais acentuado em toda a sua extensão, o fluxo de água ganha 

 muita energia neste troço. Este é mais naturalizado e tem uma galeria ripícola em 

 desenvolvimento, não com muito vigor devido à altitude (com problemas de drenagem 

 da autoestrada A25 e antiga IP5) 

  

 C – Na consequência do aproveitamento da velocidade das águas da zona anterior, 

 erguem-se muros de granito de modo a conduzir o rio para as azenhas interligadas 

 por um sistema de canais e comportas. Apesar do rio não ter grande pendente, o vale 

 é encaixado o suficiente para que a produção agrícola seja feita em socalcos, 

 de modo a obter solos profundos para se cultivar, principalmente do milho. Estas 

 são as características que marcam a Aldeia de Covelo e Ansara. 

  

 D – O rio volta a ficar ainda mais plano nesta zona, e a produção agrícola deixa de ter 

 necessidade de ser realizada em socalcos, ficando um planalto agrícola amplo com 

 campos de produção de hortícolas, milho e pastagens, aproveitando as cheias 

 periódicas que transbordam os muros de granito para a rega. Aqui alimentam na 

 sua maior parte os habitantes de Vila Nova e Corujeira.  

  

 E – Nesta fase, e pela influência da Serra de Lafões e o monte da Senhora do Castelo, 

 o vale estreita-se dificultando o acesso pedestre, o que impede a prática da agricultura, 

 e como consequência é uma das zonas mais naturalizada de todo o rio Zela. Como a 

 energia criada pelo fluxo de água é maior, o leito é mais irregular, originando pequenas 

 cascatas e poços, sendo o processo de erosão e sedimentação bastante natural. 

 Apresenta uma galeria ripícola densa e bem desenvolvida chegando a atingir 

 carvalhal adulto na segunda linha.  

  

 F – Mais uma vez o curso do rio Zela volta a ficar com pouco declive, e aqui é um dos 

 pontos onde é mais plano, sendo possível a construção. É onde se situa a Vila de 

 Vouzela, portanto, pode considerar-se que é a zona urbana do rio Zela. Esta detém a 

 maior quantidade de muros de betão e açudes, tornando esta área na mais construída 

 de todas, sendo as suas margens praticamente inexistentes. Este troço é 

 caracterizado pelo seu desenho serpenteado, sendo onde o processo natural erosão
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 sedimentação teve mais impacto, sendo atualmente controlado pelas estruturas 

 construídas. 

 

 

 G – A última zona e final do rio Zela, volta a ficar com um declive bastante acentuado 

 e é dos maiores troços com esta característica, e em conjunto com o maior vale

 encaixado em toda a sua extensão, torna-o no troço mais natural de todo o rio. Aqui 

 a galeria ripícola é exuberante, chegando a observar-se resquícios da mata 

 Laurissilva. Porém nas suas imediações na cota alta do Monte Cavalo contém uma 

 produção de  eucaliptos, o que pode vir a ameaçar esta mata densa com grande valor 

 ecológico. 

 

 Assim, com todos os dados de suporte disponíveis, a base para desenvolvimento de 

uma proposta de recuperação e integração paisagística do Rio Zela, tende a der o mais 

autentica possível com a realidade. 
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4 

 

Métodos de Integração Paisagística 
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4 | Métodos de Integração Paisagística 

4.1 | Enquadramento 

 

 Após estudada e analisada a bacia hidrográfica do rio Zela, conclui-se que todas áreas 

respetivas ao zonamento elaborado no ponto 3.3, apresentam vários problemas quanto à sua 

sustentabilidade, resiliência, e uso antrópico, estando ausente um equilíbrio entre estas 

componentes. Estas, apresentam várias dinâmicas, sendo elas bastante distintas, contudo, 

acabam por se subdividir em 3 tipos de uso de solo. São eles, uso agrícola, uso urbano e mais 

naturalizado onde surgem as galerias ripícolas mais desenvolvidas. 

 

 O uso do espaço, as suas camadas, o efeito que estas proporcionam aos utilizadores, 

podem ser adaptadas às necessidades da resiliência ecológica. Construções “baratas”, mal 

estruturadas podem levar a uma manutenção longa e muito cara, e muito provavelmente não 

estarão integradas na paisagem. Isto, poderá ser aplicado em qualquer outro caso de 

recuperação paisagística de um curso de água. 

  

 Poderá ser um ponto de partida, pensarmos logo em minimizar o conflito 

interespecífico seja ele qual for. Todo o ser humano necessita de ter um escape da sua rotina, 

e a maior parte das vezes é num lugar o mais naturalizado possível.  Num modo geral temos 

esses lugares como adquiridos quando queremos, até chegar o momento de deixarmos de o 

ter. Aí começamos a preocupar-nos, e entretanto, como estas intempéries são cada vez mais 

frequentes, com mais intensidade, um dia, o nosso escape, pode acabar por ser obliterado do 

espaço (Bell, Mc Loughlin, & Officer, 1997). 

 

 Sendo então um dos principais problemas, o da erosão e sedimentação, quer da sua 

ausência, quer do seu excesso, propõe-se uma estratégia, de quando possível uma 

renaturalização, através da aplicação de diferentes técnicas. Em alguns pontos intervenções 

simples pouco evasivas, mas repetitivas, noutros pontos, mais construídas e brutalistas até, 

mas de modo a minimizar o impacto de cheias e secas futuras, preservando o lugar e as suas 

dinâmicas ecológicas e antrópicas. 

 

 Um dos primeiros pontos a atingir é o da permeabilização do solo e qual a percentagem 

mínima que se pode atingir de modo a que o ciclo hidrológico seja o mais saudável possível. 
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 Nas soluções mais naturalizadas, sendo elas mais pequenas no impacto na paisagem 

e no ecossistema, favorece-se o uso dos materiais presentes no lugar, pois assim a 

intervenção será mais integrada no espaço (Fernandes, 2011), tornando-se o mais perto de 

um processo natural, acelerando estes apenas. 

 

 Noutras situações, poderá ser inevitável que a intervenção seja mais construída, como 

na área de intervenção em que o rio Zela passa no centro da Vila de Vouzela. Porém estas 

construções embora brutalistas, podem ser desenhadas de modo a respeitar o fluxo de água 

tentando fazer com que este se comporte dentro das suas características naturais.  
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4.2 | Intervenções tipo 

 

 Neste subcapítulo serão descritas seis intervenções tipo, que poderão ser usadas, não 

só ao longo do rio Zela, mas sim em qualquer curso de água que necessite de resolver 

problemas semelhantes aos encontrados ao longo deste caso de estudo. Com o objetivo de 

minimizar o impacto que a tempestade de 2019, e futuras ocorrências possam vir a ter, as 

seis intervenções tipo, vão ser dispostas em prioridade de serem executadas, de montante 

para jusante. 

 

 

1 | Charcas de infiltração 

   

  

 Com este tipo de intervenção, pretende-se maximizar a infiltração a montante dos 

declives acentuados, evitando o aumento da massa de água aquando na passagem destes. 

Assim, a energia do fluxo de água é em grande parte dispersada antes de atingir estruturas 

construídas, campos agrícolas, aglomerados habitacionais, entre outros, evitando a 

destruição destes. 

 Umas das vantagens das charcas de infiltração, é que são de intervenção mais ou 

menos simples de se executar, e podem ser aplicadas em pequenas áreas de forma repetitiva, 

as quais minimizarão o caudal de forma progressiva e regular.  

 Ao se realizar este tipo de intervenção, que tem como objetivo a captação e gestão de 

águas, há uma grande possibilidade de se poder vir a aumentar a biodiversidade 

relativamente a espécies, não só ripícolas, mas também espécies aquáticas na zona da 

charca. 

Charca de infiltração 

Curso do rio 

Bypass 

Figura 31 - Intervenção tipo 1 
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2 | Desvio do leito normal do rio 

 

 

 

  

   

 Ao realizar este tipo de construção, a diminuição do caudal principal vai baixar 

consideravelmente, passando o novo curso a ser dominante quanto à condução da linha de 

água.  

 Esta mudança do curso principal, deve-se ao novo curso, que independentemente de 

estar projetado com base numa divergência gerada pelo processo natural de desenvolvimento 

de um curso de água, conforme referido no ponto 2 desta dissertação, vai sofrer uma 

artificialização de modo a acelerar este processo.  

  

 Como o novo curso não deixa de ser um local que está em desenvolvimento em 

questões ecológicas, e o antigo curso de água estar um patamar à frente na sucessão 

ecológica, vai acabar por apresentar um enorme potencial evolutivo. 

   

 Na possibilidade de potenciar esta evolução ecológica, deixa-se o antigo curso com 

um caudal baixo, limitando a probabilidade de destruição, dando tempo e condições 

favoráveis para que a sucessão ecológica chegue ao clímax, podendo propagar-se na sua 

envolvente.   

                                            

Antigo curso Novo curso 

Figura 32 - Intervenção tipo 2 
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3 | Bacia de inundação 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maximizar a infiltração a montante, prevenindo grandes descargas e destruição a jusante 

- Aumento da biodiversidade de espécies aquática com a nova divergência 

 

 

 

 

 

  

 

 Nas bacias de inundação, o princípio de criar um novo curso de água adjacente ao 

existente, vai de encontra os mesmos princípios abordados na intervenção tipo 2. A grande 

diferença entre estas duas intervenções tipo, está baseada na área disponível a intervir, no 

seu declive e no comportamento do fluxo de água num lugar em específico. 

 

 Esta, está mais direcionada, para declives suaves e em grandes áreas, onde é 

possível receber toda a água num ponto intermédio de declives acentuados, proporcionando 

a infiltração a montante da próxima aceleração de fluxo de água, evitando descargas 

continuas de grandes massas de água. 

 

 Tal como na intervenção tipo 2 e 1, com a criação da nova divergência e bacia de 

infiltração, vai-se potenciar o desenvolvimento da galeria ripícola, e o aparecimento de 

espécies aquáticas, aumentando assim a biodiversidade, tornando o espaço mais resiliente a 

fenômenos climáticos. 

 

 

 

Divergência 

Área de infiltração 

Curso do rio 

Leito de cheia 

Figura 33 - Intervenção tipo 3 
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4 | Elementos disruptivos 

  

 

 

 

 

 Ao introduzir-se elementos disruptivos ao longo de um curso de água, quer seja ele de 

carácter montanhoso, ou de vales suaves, tem como objetivo principal, aumentar a extensão 

do fluxo de água ao longo do seu curso.  

  

 Uma das vantagens, é que estes elementos podem ser concebidos com material 

aprovisionado no local de intervenção (no caso de estudo no rio Zela), senão, este pode ser 

adquirido através de restos de obras nas imediações, pedreiras, entre outros. O esporão, 

conforme indicado na figura 34, vai ser o elemento estruturante desta intervenção, este pode 

ser executado através da acumulação de pedras, consolidando-as com treliça de aço, dando 

estrutura e forma, estipulada previamente. 

 

 Com a instalação de elementos disruptivos em zonas estratégicas ao longo de um 

curso de água, o controlo de erosão aumenta significativamente em mudanças de direção 

mais abruptas, e proporciona a sedimentação nos esporões introduzidos. Esta sedimentação, 

a longo prazo, aumenta a quantidade de solo na proximidade da água, proporcionando a 

possibilidade de instalação de vegetação ripícola, a qual, em conjunto com os esporões, 

fixarão as margens. 

Figura 34 - Intervenção tipo 4 

Esporão 
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5 | Controlo de erosão ï Desfasamento de muros | Desconstrução de margens  

 

 

  

 Há determinadas situações, em que os muros, quanto um elemento bruto e uniforme 

num leito de água, faz com que o seu fluxo seja rápido e de massa constante contra uma 

superfície só, a carga por m2 é assim elevada, e aumenta a sua força e velocidade. Noutro 

caso, em que as margens estão no seu estado natural, e vulneráveis a uma erosão de alto 

risco, poderá ser uma hipótese a executar, quanto à sua restruturação. 

  

 Estas estruturas, tal como na intervenção tipo 4, podem ser executadas com o material 

adquirido no lugar. Se for o caso de existir um muro de pedra seca, este pode ser 

desconstruído em vários socalcos e ser consolidado em vários gaviões com treliça de aço, se 

não for o caso de existência um muro no local de intervenção, muito provavelmente poder-se-

á aproveitar as pedras caídas e acumuladas no leito do rio. 

 

 Os locais onde estas estruturas têm um melhor aproveitamento, será nas margens 

presentes nas curvas exteriores do curso de um rio, pois é nesta que surgem a maioria dos 

problemas de desabamentos e destruição de muros. 

  

 Como resultado, a área de cheia (leito do rio) aumenta cerca de 1/3 da capacidade 

anterior à intervenção, e a margem torna-se mais resiliente a eventos futuros. Devido a ser 

construído sem material agregante, é ainda possível a instalação do que poderá a vir ser uma 

galeria ripícola, através de fascinas vivas e estacaria de espécies existentes. 

Figura 35 - Intervenção tipo 5 
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6| Faseamento de açudes 

 

 

 

 

 

 

 

 Este tipo de intervenção, ao fasear um elemento retenção de água que geralmente é 

construído com o objetivo de criar um grande corpo de água, proporcionando recreio e 

amenidade, vai de encontra quanto ao controlo da descarga de uma grande massa de água. 

  

 Uma só estrutura com um grande desnível, que carateriza a maior parte dos açudes 

ao longo dos nossos rios, não controla, de todo o caudal de forma gradual e amenizadora. 

  

 Intervindo nestas estruturas, faseando-as, as vantagens vão por si só aparecer. O 

corpo de água criado, o plano de água aumenta ainda mais, a velocidade do caudal reduz 

com o cascateamento, aumentando assim a resiliência em caso de cheias, gerando 

descargas controladas para jusante do curso de água. 

  

Figura 36 - Intervenção tipo 6 
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5 

 
Áreas de estudo 
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5 | Áreas de estudo 

  Nas áreas de estudo 

selecionada, e na sequência da 

tempestade Elsa, a lenha queimada 

que não foi retirada, após os 

incêndios de 2017, caiu devido à 

velocidade do vento e foi 

transportada pelas cheias 

provocadas por esta, resultou na 

destruição de muros de pedra seca, 

de campos agrícolas, azenhas e 

pontes, dificultando a sua 

recuperação e nova reutilização. 

 

  As áreas de intervenção 

selecionadas para a elaboração e 

estudo de Integração Paisagística, 

encontram-se dentro das zonas 

definidas no ponto anterior. Utilizou-

se como critério, a identificação das 

áreas que mais sofreram com as 

intempéries de 2017 e 2019. As 

áreas de intervenção foram 

escolhidas e diferenciadas em três 

tipos de uso, que requerem recuperações distintas umas das outras: a primeira área 

carateriza-se pela produção agrícola em socalcos, nas aldeias de Covelo e Ansara; a segunda 

área apresenta um caráter mais naturalizado, composto por galerias ripícolas, e a terceira e 

última área, destaca-se por se localizar no centro da vila de Vouzela, apresentado um caráter 

urbano, onde se localizam mais infraestruturas e com maior capacidade de carga. 

   

 Através da análise anteriormente efetuada, em tempo real, vivendo as várias 

dinâmicas, e em paralelo, ir-se elaborando ideias e soluções que poderão servir cada local, 

foi possível, não só, compreender como cada uma funciona mediante a sua especificidade,  

mas também como se articulam  umas com as outros.  

  

Figura 37 - Áreas de estudo 
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 Nestas três áreas de estudo são analisadas as intervenções feitas ao longo dos 

tempos, quanto ao seu estado, a resiliência que estas têm quanto a intempéries, quanto ao 

equilíbrio entre o uso antrópico e promoção da biodiversidade e qual o benefício destas. 

(Richman & Bicknell, 1999) 

  

 Um dos principais problemas a resolver no Rio Zela, é o controlo do fluxo das águas, 

quer no Verão, quer no Inverno. As áreas de estudo vão ser abordados de montante para 

jusante, de forma a mitigar os problemas que têm surgido ao longo dos tempos, tornando-o 

num espaço mais resiliente a situações futuras.  

  

 Apesar de se refletir nestes problemas que necessitam de ser resolvidos de forma a 

responder tanto às dinâmicas naturais e culturais, é importante referir que ao recuperar um 

sistema ecológico de uma linha de água, poderá aumentar o potencial ecológico não só da 

linha de água principal, como de todas as adjacentes. Além disso, e através do restauro 

ecológico das linhas de água, toda a envolvente a estas, a longo prazo, virá a recuperar 

tornando-se num espaço mais equilibrado e resiliente a perturbações climáticas futuras.  

 

 Sendo assim, na sequência das intempéries anteriormente referidas e do impacto que 

estas provocaram sobre o rio Zela, mais nomeadamente nas três áreas de estudo 

selecionadas, surge uma proposta de recuperação e integração paisagística solicitada pela 

Câmara Municipal de Vouzela, que deverá responder aos seguintes critérios. 

 

 

PROGRAMA  

 

- Recuperação das margens afetadas pelas inundações 

 

- Diminuição da velocidade do caudal  

 

- Conceção de espaços de recreio e de acessos ao rio ao longo da margem 

 

- Conceção de um caminho pedonal que faça a conexão entre a aldeia de Covelo e a     

Vila de Vouzela 

 

- Recuperação do centro da Vila de Vouzela, integrando o parque da Liberdade com o  

rio Zela 
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- Proporcionar um espaço coeso 

 

- Melhorar qualidade de vida à população local 

 

- Melhorar acessos  
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Área de 
Intervenção 1 

 

Enquadramento 
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5.1 | Área de intervenção 1 | Produção agrícola ï Aldeia de Covelo e 

Ansara 

   

 A primeira área de intervenção, encontra-se a jusante do ponto de maior aceleração 

do caudal do rio, no troço C (ver capítulo 3.3 – Zoneamento do Rio Zela). Aqui, localizam-se 

as aldeias de Covelo e Ansara separadas apenas pelo rio Zela. 

  

 Como previamente referido, a escolha deste local, justifica-se pelo seu caráter cultural. 

É um dos locais onde a paisagem conserva o sistema agrícola tradicional, distribuído em 

socalcos e dedicado à cultura do milho, devido possivelmente ao número de população 

residente ser ainda considerável1. Os muros erguidos construídos a partir dos blocos de 

granito encontrados no local, que sustentam o terreno, tornaram o solo arável para a 

instalação da cultura do milho, em consociação com feijão e abóbora. Ao longo do curso de 

água encontram-se construções de azenhas de forma a aproveitar a força cinegética da água 

para a moagem do milho, servindo ambas as aldeias. Apesar de algumas parcelas já se 

encontrarem abandonadas, devido ao despovoamento recente das aldeias, a cultura do milho 

é marcante na paisagem deste lugar. 

 

 

 

 

 
1 Variação positiva, entre 1991 e 2001, da população residente, de 11,1% em Ansara e 17,2% em 
Covelo. (Fonte INE, Recenseamentos gerais da população, 1991 e 2001) 

Figura 38 - Aldeia de Covelo Fonte: Autor 2020 
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TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO EXISTENTES 

a) Muros de pedra seca em granito; 

b) Azenhas; 

c) Levadas; 

d) Canais de água de comunicação às azenhas; 

e) Agricultura praticada em socalcos 

 

PROBLEMÁTICAS 

  

 O rio Zela na área de Covelo e Ansara apresenta vários problemas, nomeadamente 

os seguintes:  

 

a) confluência de duas linhas de água secundárias provenientes das drenagens da 

autoestrada A25 e IP5, com o rio Zela, a montante das aldeias; 

b) caudal elevado; 

c) elevada artificialização das margens devido aos muros de granito;  

d) constrangimento dos processos naturais de sedimentação e erosão; 

e) degradação dos muros de granito, ponte e acessos, pela tempestade Elsa no 

Inverno de 2019; 

f) abandono e degradação das azenhas, que ainda se encontravam em 

funcionamento, apesar de serem movidas a energia elétrica;  

g) lenha queimada dos incêndios de 2017 não retirada, em risco de cair. 
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Figura 39 - Plano indicativo da localização de registo fotográfico 
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 Verifica-se que existe uma pequena linha de água afluente do rio Zela, que em alturas 

de chuvas intensas torna-se num risco aos campos e azenhas adjacentes ao rio.  

 Um dos principais problemas encontrados neste local, é este ser um dos principais 

pontos de receção de drenagem de águas da autoestrada A25 de um dos maiores viadutos 

presentes em toda a sua extensão. 

 Devido à tempestade Elsa, a quantidade de pedras provenientes da destruição dos 

seus muros, e inclusive, segundo averiguado, restos de obra da autoestrada que não foram 

devidamente armazenados em vazadouro, resultou num deslizamento descontrolado, e 

posterior sedimentação no seu leito.  

Figura 40 – Ponto 1 - Rio Zela | Ponto 2 - afluente e drenagem da A25 Fonte: Autor, 2020 
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 Na figura 34, pode-se verificar o início de destruição provocada pela convergência da 

linha de água afluente do rio Zela, provocada durante a tempestade Elsa em dezembro de 

2019. 

 Uma azenha, em que o seu telhado foi completamente levado pelas águas, e um muro 

de suporte que foi destruído pelas forças das águas, que em conjunto com as pedras 

provenientes do ponto anterior, não aguentou a carga exercida. 

 As azenhas construídas justamente em cima do rio Zela, têm como objetivo aproveitar 

o fluxo de água, mas em contrapartida, podem vir a sofrer grandes estragos no caso de cheias. 

  

Figura 41 – Ponto 3 – Azenha destruída após intempéries de 2017 e 2019 | Ponto 4 – Muro destruído na parte exterior de uma 

curva acentuada após a convergência do afluente com o rio Zela Fonte: Autor, 2020 
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 Segundo os pontos acima referidos, pode-se verificar que no final da curva externa em 

que recebe o maior fluxo de água, a capacidade do muro existente em receber toda a energia 

provocada pelo rio em caso de cheia, não resultou, conforme se pode observar na Figura 41. 

Já imediatamente após o final da curva acentuada e a azenha, podemos ver que a energia 

que foi recebida pelo muro, já não provocou danos nessa margem. 

 Consegue-se ainda averiguar que os muros de pedra seca outrora usados no início 

das fixações nestes lugares, trazem um grande benefício quanto à sua sustentabilidade e 

ecologia, pois usam material adquirido no lugar e detém uma boa permeabilidade, permitindo 

a passagem de sedimentos e a instalação de vegetação.  

   

Figura 42 – Ponto 5 – Azenha e muro destruídos | Ponto 8 – Vista do fim da curva para montante Fonte: Autor, 2020 
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 Neste exemplo temos uma ponte que foi construída por privados com o objetivo de 

proporcionar o acesso aos seus campos no outro lado da margem, que acabariam por servir 

todos os habitantes da aldeia. 

 Existem várias questões quanto há articulação entre os terrenos privados e a 

autarquia, uma vez que não há um protocolo direto e claro quanto à conservação das galerias 

ripícolas, compatibilizada com o uso antrópico dos terrenos. É claro que tem de existir um 

certo tipo de vínculo nesta parceria, e que tenha equilíbrio, uma vez que a autarquia pode 

Figura 43 – Ponto 6 e 7 – Sapata de ponte privada destruída Fonte: Autor, 2020 
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suportar a recuperação tendo em contrapartida o equilíbrio entre os privados, o uso que estes 

têm sobre o espaço, e a conservação das galerias ripícolas. 
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Área de 
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5.1.1 | Proposta  

  

 A Aldeia de Covelo, conforme referido anteriormente apresenta um carácter de 

produção agrícola em socalco, num vale com declives acentuados, e nas intempéries de 2017 

e 2019, foi bastante fustigada nos seus muros, campo agrícolas e azenhas, dificultando o uso 

destes. 

 

 O método proposto para a área de intervenção da Aldeia de Covelo, tem como principal 

objetivo contornar a destruição que aconteceu no ano de 2019 devido às cheias e matéria 

morta transportada pelo rio.   

 Neste troço, a área que mais carga sofreu nas cheias de 2019 e cujo problema se 

mantém, é nos pontos A como indica no plano geral na figura 44, pelo motivo, que é este o 

ponto de receção e descarga de todo o caudal após uma longa extensão com um declive 

elevado.  A este, acresce um afluente que desagua um pouco antes, e como referido, suporta 

as águas de drenagem da autoestrada A25.  

 

 Devido a ser um troço altamente conduzido e estreito, por ser manipulado por muros 

de pedra seca, é um local de difícil intervenção. 

 

 A opção tomada, é a desconstrução do muro, que já se encontra em parte destruído e 

desenhar uma nova margem com essas pedras e as que estão em excesso no leito do rio, 

com gabiões de 0,5 m de altura por 1 de profundidade, até perfazer 2,5 m por 2,5 m, que 

neste caso, é a altura do muro existente. Assim vai permitir que tenha um leito de cheia 

progressivo, e as pedras de granulometria grossa deixam passar a granulometria mais fina, 

deixando ocorrer naturalmente o processo de sedimentação. 

  A estrutura como está projetada de forma a estar consolidada com treliça de aço, em 

futuras cheias poderá não sofrer danos estruturais como os muros pré-existentes, tornando o 

curso do rio neste local, resiliente a futuras intempéries. 

  

 Além de ser uma estrutura consolidada, resistente e permeável, é possível instalar 

fascinas vivas no meio destes, de modo a iniciar um restauro ecológico a nível da galeria 

ripícola, aumentando ainda mais a resiliência deste troço. Em paralelo a esta estrutura 

construída, e com o objetivo de conseguir suportar uma cheia como a de 2019, deixam-se 

alguns dos maiores blocos de granito no leito do rio, de modo a criar elementos disruptivos 

naturais. 
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 De forma a responder ao programa, e após conversado com os proprietários dos 

terrenos adjacentes ao rio Zela, foi possível chegar a um equilíbrio entre a recuperação dos 

seus muros, azenhas e ponte destruída (Figura 43), que em contrapartida, estes permitem a 

criação de um caminho pedonal de acesso público que ligará à aldeia de Vila Nova a jusante. 

 Ainda, e de forma a valorizar o património cultural e natural aqui presente, uma das 

azenhas recuperadas neste troço, servirá de “azenha museu”, perpetuando a história e uso 

que ao longo dos tempos transformou este lugar.  
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Figura 44 - Plano geral – Produção agrícola | Aldeia de Covelo e Adsamo  

A 

A 
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Figura 45 – Perfil A | A’ – Evolução da proposta – Escala 1:150 
 

a. perfil existente 
 b. perfil proposto 
 c. sobreposição – caso de cheia 

a. 

b. 

c. 



FCUP 
Integração Paisagística de Cursos de Água – O Caso do Rio Zela 

76 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 47 – Simulação da desconstrução do muro em socalcos 

Figura 46 -Situação existente 
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Área de 
Intervenção 2 

 

Enquadramento 
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5.2 | Área de intervenção 2 | Planalto Vila Nova e Galeria Ripícola 

 

 A segunda área de intervenção, terá dois pontos distintos, um que se localiza no 

planalto adjacente à aldeia de Vila Nova, e outro no seguimento do planalto, que se situa já 

dentro da galeria ripícola que apresenta um bom estado de desenvolvimento como referido 

anteriormente. 

 Este local foi selecionado por possuir características distintas da área de intervenção 

1. Embora também apresente produção agrícola, esta é numa zona muito menos declivosa e 

apresenta um vale bastante aberto, portanto os socalcos não fazem parte desta paisagem. 

Além do planalto, existe uma galeria ripícola com um grande potencial de propagação, 

podendo competir com algum sucesso a espécies invasoras que se começam a instalar nas 

imediações, mais nomeadamente na encosta da Senhora do Castelo (Figura 10). 

 Entre o planalto de Vila Nova, fazendo a transição para a galeria ripícola, existe uma 

área de estadia que apresenta também algum potencial. Para além disso, aqui existe uma 

parte importante do património cultural de Vouzela, com a presença de uma ponte que contém 

vestígios de ser da ocupação romana. Imediatamente a jusante da ponte, surge um açude, 

que retém água para a rega dos campos hortícolas no planalto. A análise dos problemas é 

feita de montante para jusante, de forma a serem resolvidos antecipadamente no planalto 

agrícola, salvaguardando a galeria ripícola e posteriormente a Vila de Vouzela. 

 

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO EXISTENTES 

a) muros de pedra seca em granito; 

b) levadas; 

c) açude em pedra consolidada; 

d) ponte romana. 

 

PROBLEMÁTICAS 

a) muros após açude destruídos; 

b) ausência de caudal no verão (a montante do açude); 

c) margens erodidas pondo em causa árvores autóctones de grande porte; 

d) lenha queimada caída no meio do rio não retirada; 

e) árvores mortas em risco de queda; 

f) aumento de invasoras, adjacente à galeria ripícola; 

g) difícil acesso ao uso antrópico (na galeria ripícola). 
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PLANALTO VILA NOVA 

   
Figura 48 - Plano indicativo da localização de registo fotográfico 
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 Na figura 49, é perfeitamente visível a divergência que o rio Zela gerou na tempestade 

Elsa em dezembro de 2019. Neste lugar, num planalto aberto e espaço de receção de uma 

grande massa de água proveniente da área de intervenção 1, o rio teve espaço para procurar 

e retomar o seu curso “natural”.  A força da água foi de tal forma, que conseguiu destruir o 

muro de pedra de granito, gerando um curso permanente, como se pode observar na Figura 

49. 

 Como o nível das águas subiu mais do que o esperado, invadiu os terrenos agrícolas 

adjacentes de ambas as margens, mas desta vez a cheia não foi periódica como é costume 

ser, e destruiu uma quantidade significativa de produção, estruturas de apoio e infraestruturas 

do município.  

Figura 49 – Ponto 1 – Vista da ponte Romana para montante, com a divergência ao fundo | Ponto 2 – Divergência criada na 

tempestade Elsa em dezembro de 2019 Fonte: Autor (fevereiro de 2020) 
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 Imediatamente após a ponte romana e o açude há uma pequena zona que foi 

construída com muros de pedra consolidados com cimento de forma a resistir às perturbações 

climáticas. Embora este não tenha sido destruído, face à sua impermeabilidade e graus de 

sedimentação elevados, considera-se que o equilíbrio ecológico pode ser melhorado, e 

continuar a resistir a futuras perturbações climáticas que possam surgir, e talvez de maior 

intensidade. 

 

 

Figura 50 – Ponto 3 – Vista da zona de estar a partir da ponte romana | Ponto 4 – Vista do interior do rio para a ponte romana  

Fonte: Autor (fevereiro de 2020) 
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 Um dos problemas apresentados neste lugar, é não haver um controlo do nível da 

afluência do caudal. Como apurado ao longo do ano, em fevereiro o caudal é elevado, fazendo 

uma descarga constante devido ao tipo de estrutura que o açude detém (Figura 51). Já no 

verão nesta área devido também à construção técnica do açude, a água deixa praticamente 

de existir. 

  

Figura 51 – Ponto 5 – Açude em fevereiro de 2020 | Ponto 6 – Açude em agosto de 2020 Fonte: Autor, 2020 
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 O açude parece apresentar alguns problemas estruturais que não respondem ao 

exigido para este lugar, nomeadamente reter água durante o ano para a rega dos campos 

agrícolas, e criar um espelho de água na zona de estar proporcionando um sítio de recreio 

que transmita amenidade.  

 A pequena comporta no fundo do leito imediatamente antes do açude, faz com que 

durante os meses de verão, a água escasseie quase por completo. 

 Durante os meses de inverno o problema é exatamente o inverso, o excesso de água 

não é controlado, e a saída hidráulica conforme apresenta na figura 52, descarga exatamente 

quando a água transpões o açude gerando uma quantidade de energia de tal forma, que a 

erosão provocada durante a tempestade Elsa na margem oposta é surpreendente. Toda esta 

massa de água em descarga após o açude vai provocar danos na galeria ripícola a jusante.  

Figura 52 - Ponto 7 – Comporta no açude | Ponto 8 – Saída hidráulica das drenagens das estradas envolventes | Ponto 9 – Açude 

em pedra consolidada Fonte: Autor, 2020 
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GALERIA RIPÍCOLA 

  

Figura 53 – Plano indicativo de registo fotográfico 
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 A galeria ripícola ao longo deste troço é aquela que se encontra mais desenvolvida em 

toda a extensão do rio Zela. É ainda, a área que mais foi resiliente no que diz respeito aos 

fogos de 2017, bem como na tempestedade Elsa em 2019. Contudo, a descarga de água que 

recaiu sobre esta zona devido à má gestão efetuada a montante nas áreas de estudo 

anteriormente referidas, fez-se sentir de alguma forma.  

  

 Assim, ao longo deste troço foram observados vários pontos com alguma degradação, 

mesmo sendo esta a “parte mais naturalizada” do rio Zela. Contudo, encontrou-se algumas 

construções no seu leito nomeadamento muros de granito que simplesmente desmoronaram 

para o meio do rio, e outros que já se encontram integralmente tomados pela vegetação como 

é exemplo na figura 59 e 55 nomeadamente. 

  

  

 

Figura 54 – Ponto 1 e 2 Fonte: Autor, 2020 
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 Como se verifica nas fotografias apresentadas na figura 55 onde a mão humana deixou 

de ter influência, a vegetação ripícola propaga-se naturalmente, neste caso até instalou-se no 

meio dos meandros dos muros de pedra seca.  Estas criaram uma estrutura consolidada, que 

os impediu de serem degradados durante as cheias.  

  

 Ainda ao longo deste troço pode-se encontrar algumas poças, que bem recuperadas, 

proporcionando um acesso seguro a estas, poderão ser usufruídos pela população residente 

ou visitante.  

Figura 55 – Pontos 3 e 4 Fonte: Autor, 2020 
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 À medida que se vai avançando para jusante, a degradação das margens provocada 

pela deslocação das pedras de granito de grandes dimensões começa-se a fazer notar cada 

vez mais, expondo raízes de amieiros de grande porte, por vezes, chegando a pôr em risco 

alguns exemplares. Verifica-se também que o acumulamento de lenha queimada e pedras 

granito vai aumentando, como se pode ver nas figuras 56, 57 e 58. 

  

 É de extrema importância conservar estas árvores de grande porte, pois o seu valor e 

serviço ecológico prestado é de elevada relevância para um equilíbrio entre ecossistemas, e 

uma vez perdido tomará tempo a ser recuperado.  

Figura 56 – Pontos 5 e 6 Fonte: Autor, 2020 
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Figura 58 – Ponto 8 Fonte: Autor, 2020 

Figura 59 – Ponto 9 – Final da área de estudo considerada galeria ripícola | muro de granito destruído e acumulação de pedras 

de granito de grandes dimensões Fonte: Autor, 2020 

Figura 57 – Ponto 7 Fonte: Autor, 2020 
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5.2.1 | Proposta 

  

PLANALTO VILA NOVA 

 

  O planalto designado de Vila Nova, apresenta um grande potencial de resolução de 

retenção de excesso de águas aquando intempéries.  

  

 É uma zona plana que sofreu uma divergência criada durante a tempestade Elsa de 

2019. Esta deve ser aproveitada de forma a mitigar os problemas causados a jusante, não 

tanto na galeria ripícola, que acabaria por recuperar por si mesma, mas mais propriamente na 

área urbana no centro da Vila de Vouzela. 

  

 Foi então projetado um leito do rio divergente suportando o excesso de águas pluviais, 

e descargas a montante deste. Na sequência desta divergência, surge uma bacia de 

infiltração entre ambos os cursos, esta tem o objetivo de reter uma grande quantidade de 

volume de água proveniente do curso do rio a montante, e imediatamente antes do açude e 

área de lazer, como se pode verificar no plano geral na figura 60. 

   

 Como este lugar fica praticamente no meio do percurso em que à uma grande 

mudança de declives, é um ponto com grande capacidade de resolver o acumular de águas, 

e posterior descarga progressiva a jusante. 

  

 Portanto, de modo a suportar a descarga da bacia de infiltração, na zona de estar 

imediatamente após a ponte romana, foram instalados gaviões com o intuito de criar zonas 

de proximidade ao rio, e ainda de controlar o caudal do rio quando este apresentar leito de 

cheia elevada, sendo um segundo nível de controlo antes do açude reformulado. Apesar da 

instalação dos gaviões, o resto das margens são renaturalizadas de forma a proporcionar a 

infiltração e instalação de galeria ripícola, que acabará por diminuir a velocidade da água em 

caso de leito de cheia. 

   

 Além de ser pensada a gestão fluvial, foram tomadas em conta, zonas de estar, 

percursos exigidos dentro do programa pretendido pela Camara Municipal de Vouzela a ligar 

a aldeia de Covelo com o centro de Vouzela. Este percurso, surge ao longo da nova 

divergência gerada pelas cheias, conectando à área de lazer, e posteriormente à Vila de 

Vouzela. Na área de lazer, um deck passa pelo meio ligando os gaviões entre si até ao novo 

açude que é traspassável em ambas as margens.  
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  Figura 60 - Plano geral – Planalto de Vila Nova 
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Figura 61 - Perfil A | A’ – Evolução da proposta – Escala 1:250 
 

a. perfil existente 
 b. perfil proposto 
 c. sobreposição – caso de cheia 
 

a. 

b. 

c. 
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 O açude projetado (Figura 62) para esta zona em particular, é composto em gaviões 

com pedra adquiridas no local e treliças de aço. Construído em 3 módulos, permite que a água 

circule de uma maneira flexível, adaptando-se à medida que o nível de água vai aumentando. 

Este, ainda detém como um princípio, ser o mais permeável e amenizador do fluxo de água, 

além de ainda funcionar como oxigenador e purificador de água, à medida que passa por este. 

 

 Conforme referido no capítulo 4 desta dissertação, 3 intervenções tipo, mas claro, 

adaptadas à especificidade deste lugar. A intervenção tipo 3, de forma a acumular uma grande 

massa de água a montante, a intervenção tipo 5, desconstruindo muros em gaviões 

pontuados e renaturalizar as margens, e a tipo 6 de fasear um açude.  

  

 Ao implementar estas intervenções, espera-se que resolva uma grande parte dos 

problemas surgidos a jusante, e claro, proporcionando uma evolução e equilíbrio entre os 

vários metabolismos ecológicos. 

  

 

 

Figura 62 - Módulos de açude 
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Figura 63 - Situação existente 

Figura 64 – Simulação, área de lazer e açude 
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Figura 66 – Simulação área de lazer | ponte romana 

Figura 65 – Situação existente 
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GALERIA RIPÍCOLA 

 

 Exatamente após o planalto de Vila Nova e conforme referido no ponto 5.2 

enquadramento da área de intervenção 1, surge a galeria ripícola mais devidamente 

desenvolvida, encontrada ao longo do rio Zela. 

 

 De modo a tentar solucionar os problemas identificados ao longo deste troço da galeria 

ripícola, vão ser aplicadas algumas das técnicas explicadas anteriormente no ponto 4, 

métodos de integração paisagística, mas evidentemente, sempre adaptados à especificidade 

do local. 

 

 Os principais problemas apresentados, são margens, que nas partes exteriores 

aquando uma curva mais acentuada, desmoronam vegetação de porte arbóreo, e destroem 

as margens, deixando-as expostas a um risco de erosão elevado, ficando em risco algum 

património natural presente.  

 

 Ao longo deste troço, vão se aplicar as técnicas de intervenção tipo 4 e tipo 5 referidas 

no capítulo 4.   

  

 Na figura 67, está demonstrado um exemplo de um perfil durante uma mudança 

repentina de direção do fluxo de água e como funcionará depois de intervencionado. 

   A parte exterior é então redesenhada através de gaviões reforçados com treliça de 

aço, os blocos de granito em excesso no meio do leito do rio, vão reforçar a margem interior 

proporcionando a sedimentação e instalação de galeria ripícola.  

 Em ambas as margens, são ainda introduzidas fascinas vivas e estacaria de vegetação 

presente no lugar, mais nomeadamente estacaria de salgueiro. Com este tipo de intervenção, 

espera-se que o sistema ecológico recupere com mais robustez, acelerando assim o processo 

natural de recuperação. 

 

 Ainda, e dentro do programa exigido para a recuperação deste lugar, irrompe como 

aproveitamento dos gaviões instalados, o percurso pedonal no último gavião, dando assim 

resposta ao solicitado, de uma forma pouco evasiva nas áreas em que vão ter a introdução 

de gaviões como elemento estruturante das margens. 
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Figura 67 - Perfil tipo | Gavião com elemento estruturante de margens exteriores – Escala 1:150 

 
a. perfil existente 

 b. perfil proposto 
 c. sobreposição – caso de cheia 

 

a. 

b. 

c. 
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 Após a evolução do processo natural de restruturação de todo o sistema ecológico, 

espera-se que, ao fim de poucos anos, 10 a 15 anos, a estrutura natural esteja bem 

desenvolvida e com capacidade de suster com mais resiliência o futuro de toda estrutura 

ripícola e dinâmicas ecológicas envolventes a esta. 
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5.3 | Área de estudo 3 | Zona Urbana - Vila de Vouzela 

   

 A terceira área de intervenção, foi escolhida, por adquirir características 

completamente distintas das anteriores, apresentando um carácter mais urbano, e 

artificializado. Neste caso o rio Zela passa na Vila de Vouzela e tem na sua margem o Parque 

da Liberdade, onde alberga um complexo desportivo dentro deste. Este parque é a grande e 

praticamente a única área de lazer da Vila de Vouzela. 

  

 Depois de analisada e estudada, a Vila de Vouzela, de certa forma parece encontrar-

se de costas voltadas para o rio. O parque da Liberdade, sendo um dos poucos espaços que 

privilegia o contato mais próximo do rio, não proporciona qualquer tipo de proximidade direta 

com o corpo de água. Encontra-se em grande parte, desintegrado de ambas as margens, e 

apresenta sérios problemas estruturais. 

 

 

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO EXISTENTES 

 

a) muros de pedra consolidada; 

b) açude em pedra consolidada; 

c) muros em betão armado; 

d) açude em betão armado; 

 

 

 

PROBLEMÁTICAS 

 

e) muros após açude destruídos; 

f) ausência de caudal no verão (no planalto); 

g) margens erodidas pondo em causa árvores autóctones de grande porte; 

h) lenha queimada caída no meio do rio não retirada; 

i) árvores mortas em risco de queda; 

j) aumento de invasoras, adjacente à galeria ripícola; 

k) difícil acesso ao uso antrópico. 
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Figura 68 – Planta indicativo de registo fotográfico 
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 Um dos principais problemas presentes nesta área de estudo, é a quantidade de 

açudes numa pequena extensão, em cerca de 100 metros de extensão, estão construídos 

três açudes. Mas o que mais causa problemas, é o açude brutalista como se pode verificar 

nas figuras 69 e 70.  

  

 Ao ter uma passagem pedonal justamente por cima do açude, fez com que a lenha 

queimada trazida pelas cheias, fica-se retida, e como consequência, a água literalmente 

galgou o açude e as margens, desfazendo a margem esquerda, pondo em risco de demolição 

uma antiga azenha, agora habitada.  

Figura 69 – Ponto 1 – fotografia a montante do açude | Ponto 2 – fotografia a jusante do açude Fonte: Autor (janeiro de 2020) 
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 Com os muros de betão a conduzir o rio, este fica impossibilitado de se infiltrar, e a 

velocidade que este ganha aumenta em quanto percorre este troço. Mesmo antes, muito 

provavelmente ao tipo de desenho do próprio açude, ajuda o rio a ter um comportamento 

acelerado devido a uma queda de água com cerca de 3 metros de altura, e depois acelerando 

cada vez mais nas paredes de betão. 

  

 Portanto, um grande senão, é a capacidade de infiltração à medida que o rio flui no 

centro da Vila. O equilíbrio ecológico e antrópico nesta área, não parece estar presente, mas 

sim, enaltecendo até, o poder transformador que as ações antrópicas conseguem exercer, 

num espaço que já esteve adaptado e equilibrado. 

 

Figura 70 – Ponto 3 e 4 Fonte: Autor, 2020 
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 Passado apenas 40 metros do açude de construção brutalista, surge outro, agora 

executado com blocos de pedra consolidada, com uma pequena comporta de gestão do nível 

da água. Aqui continua presente o problema de o rio estar praticamente encanado 

impossibilitando a infiltração, embora com muros de pedra consolidada, o problema nas 

margens persiste, conforme demonstrado nas figuras 71 e 72. 

  

 Reflexo desta estruturação, é a sedimentação de partículas finas, de baixa 

granulometria, impedindo a sua passagem até à foz com o rio Vouga, posteriormente até à 

foz no oceano atlântico em Aveiro e aí sim, sedimentar nas praias. Se o seu processo natural 

existisse, este deveria ser o seu curso. 

Figura 71 – Ponto 5 e 6 Fonte: Autor, 2020 
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 Todavia, se o principal problema resultante do açude brutalista for solucionado, estas 

estruturas que parecem ser resultantes de um longo período de tempo e que eram de certa 

forma funcionais, poderão continuar a fazer a função pela qual foram projetadas. 

 

 Num modo global, a estruturação deste troço, embora antrópica, não proporciona o 

seu uso, nem para a prática de pesca desportiva, desporto de eleição na região.  

 Em questões ecológicas, o problema não está bem resolvido e a pensar no serviço 

ecológico que um curso de água pode trazer para o ecossistema.   

  

 Consegue-se perceber, e é evidente, que nesta área de estudo, o equilíbrio entre o 

uso, respeito e valorização do património natural e cultural, não está de todo integrado, 

Figura 72 – Ponto 7 e 8 Fonte: Autor, 2020 
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provavelmente devido a não ter sido pensado e abordado como apenas um elemento único, 

mas sim como dois elementos completamente distintos e  inconjugáveis. 
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5.3.1 | Proposta 

 

 Na caracterização da área de intervenção 3 no ponto 5.3, zona urbana – Vila de 

Vouzela, referiu-se vários problemas, nomeadamente impermeabilização exagerada, que 

descaracteriza o rio e a paisagem envolvente, resultando num espaço pouco resiliente para 

com o parque da liberdade, e consequentemente com o centro da vila e os seus habitantes 

 

 De modo a tentar mitigar estes problemas, foi elaborada uma proposta que vai de 

encontra a alguns métodos anteriormente referidos no capítulo 4. 

  

 Neste troço do rio, foram então abordadas várias técnicas, de forma a respeitar o 

programa exigido pela Camara Municipal de Vouzela, e também, de resposta a perturbações 

climáticas futuras.  

 

 A estratégia seguida, começa num primeiro ponto, por desmantelar o açude brutalista 

existente, os muros de betão armado em ambas as margens, com o intuito de tornar o espaço, 

num espaço o mais permeável possível, e quebrar a barreira de proximidade com o rio Zela. 

  

 Ao efetuar esta abordagem, as margens tornam-se mais abertas com um declive 

suave e mais naturalizado, permitindo a infiltração, não só em leito normal, mas também 

aquando um período de cheias, como se pode verificar na figura 74. 

  

 Após a suavização das margens e desmantelamento das estruturas brutalistas, 

começa-se com a introdução de dois esporões a montante da projeção do novo açude, de 

modo a conduzir e prolongar o fluxo da água, desacelerando-a esta, imediatamente antes da 

sua acumulação. 

  

 Depois desta intervenção, e com o desfasamento do novo açude, pretende-se extrair 

o impacto da presença que o anterior impunha, não só quanto às questões de gestão do curso 

de água, mas também eliminar impacto visual extremo que este marcava na paisagem. 

   

 A seguinte proposta é desenhada e pensada em prol do controlo da água e equilíbrio 

entre o meio natural e cultural, obtendo uma resposta para o que é pedido num leito do rio, 

com este contexto urbano, que apesar de tudo, um pouco rural. 
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Figura 73 - Plano geral Zona urbana - Vila de Vouzela 



FCUP 
Integração Paisagística de Cursos de Água – O Caso do Rio Zela 

110 

 

  

 

Figura 74 - Perfil A | A’ – Evolução da proposta – Escala 1:250 

a. perfil existente 
 b. perfil proposto 
 c. sobreposição – caso de cheia 

 

a. 

b. 

c. 
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 É projetado através de uma sequência de 3 blocos de betão (Figura 70), que 

articulados entre si, fazem um jogo de pequenas cascatas, reduzindo a velocidade, depurando 

e oxigenando a água quando o percorre.  

  

 Os vários patamares projetados, pretendem dar usufruto e recreio antrópico 

proporcionando a aproximação á água, podendo fazer uma travessia no meio do parque da 

liberdade entre as margens. 

  

 Imediatamente a jusante do novo açude, e na prevenção de futuras cheias, são 

instalados 6 esporões, 4 deles na curva exterior do leito do rio, de forma a receber e amortizar 

a energia libertada pelo fluxo de água (Figura 73). 

 Estas construções vão gerar sedimentação no seu interior, originando pequenos 

espaços de proximidade e recreio à beira do leito do rio. 

 

  

Figura 75 - Açude proposto 
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 Porém é articulada uma intervenção em todo o parque da liberdade a pensar numa 

integração coesa com o património natural e cultural, aproximando o rio Zela com os 

habitantes e visitantes. São criados caminhos e zonas de estar, integra-se o anfiteatro no 

terreno ficando pouco impactante na paisagem. 

  

 

  

 Ao implementar estas estratégias, adulterando e transformando este espaço daquilo 

que é hoje, pretende-se que se torne mais resiliente, e que se ajuste ao equilíbrio natural e 

cultural do lugar, integrando-os como um elemento uno e coeso. 

 

 

 

  

Figura 76 – Simulação da área de açude proposto 
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Figura 78 - Situação existente 

Figura 77 - Simulação da proposta 



FCUP 
Integração Paisagística de Cursos de Água – O Caso do Rio Zela 

114 

 

6 | Reflexão final 

  

 Para a realização deste trabalho, foram analisadas as várias dinâmicas culturais e 

naturais da evolução do rio Zela, através da vivência do lugar, pretendendo assim 

compreender o seu futuro.  

  

 Este conhecimento empírico possibilita uma visão de conjunto sobre a paisagem e a 

interação entre os seus intervenientes, permitindo uma abordagem holística de projeto. Esta 

metodologia permite também, uma aproximação mais real do objeto de estudo, evitando a 

abstração que pode ocorrer por vezes em gabinete. 

  

 Para além disso, recolhe informação valiosa e mais autêntica da paisagem, tanto pelo 

contacto com os habitantes, como pela observação do espaço. 

 Verificou-se então, que esta metodologia de trabalho ‘research through designing’  é 

vantajosa, uma vez que avança é adaptável aos problemas, permitindo ser alterada consoante 

as necessidades que vão surgindo, no decorrer da análise, tornando o lugar, num lugar 

resiliente e duradouro.  

   

 Confirmou-se ainda, que a recuperação ecológica do rio Zela, beneficiaria a sua 

resiliência às perturbações naturais ou antrópicas.  

 Enquanto que, a artificialização e construção intensiva sobre este recurso que foram 

concretizadas com o objetivo de controlar o seu caudal, contrariamente, pela sua 

inflexibilidade, proporcionam o agravamento das consequências e intensidade dos fenómenos 

adversos.  
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8 | Anexos 

 

 - Plano geral e perfis: Produção agrícola | Aldeia de Covelo e Ansara 

 - Plano geral e perfis: Planalto de Vila Nova e Galeria Ripícola 

 - Plano geral e perfis: Zona Urbana | Vila de Vouzela 
















