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REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A BRAGANÇA  

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
 
 

CAPÍTULO IV – DESCRIÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENT E 

 
 

REFORMULAÇÃO DO DESCRITOR PAISAGEM  
 
 
 
 
1. METODOLOGIA 

Para detectar e salientar os aspectos paisagísticos mais relevantes da área de 
implantação do projecto (as três soluções) para reforço de abastecimento da água a 
Bragança, bem como o aspecto visual que ficará sob a sua influência (considerando 
áreas de influência visual aquelas que ficam delimitadas pelas linhas de cumeada mais 
próximas do vale), procedeu-se à sua análise e caracterização com base nas Cartas 
Militares de Portugal, Ortofotomapas e reconhecimento de campo. 
 
A área em estudo foi delimitada com uma forma geométrica abstracta, que, em 
determinadas situações extravasa em muito os limites visuais das zonas 
intervencionadas. Com base no solicitado pela Comissão de Avaliação a área a análise 
foi definida com base num buffer de 4000 metros, a partir das estruturas que constituem 
as alternativas em análise (Solução I e Solução II). Nas zonas em que essa área se 
estende para território espanhol (albufeira de Veiguinhas e de Serra Serrada) a área em 
estudo é delimitada pela fronteira. 
 
Analisaram-se os aspectos relativos ao relevo, ocupação do solo, vegetação e elementos 
construídos, considerados mais importantes para a compreensão da paisagem. 
 
No que se refere ao relevo foi elaborada cartografia temática no sentido de identificar e 
realçar os aspectos morfológicos mais importantes presentes na área em análise, 
nomeadamente: 
 

− Festos e talvegues, que definem as diferentes bacias hidrográficas; 

− Hipsometria, com zonas compreendidas entre cotas significativas para a 
caracterização morfológica da zona. 
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Foi ainda efectuada uma análise geral dos declives ocorrentes na área em estudo. 
 
Procedeu-se ao estudo dos elementos visuais condicionantes da paisagem, de forma a 
definir e fundamentar a definição de unidades de paisagem.  
 
Foi ainda efectuada cartografia referente à qualidade visual, capacidade de absorção 
visual e sensibilidade da paisagem, parâmetros de análise que concorrem para uma 
melhor identificação e avaliação dos impactes visuais previsíveis e respectivas medidas 
minimizadoras, ou de compensação, aplicáveis. 
 
O estudo foi elaborado com recurso a meios informáticos, tendo-se criado o modelo 
digital de terreno, com um pixel de 25 x 25 m (625 m2). 
 
 
 
 
1.1 Festos e Talvegues 

No Desenho 7 – Hipsometria  (Anexo 3.4 – Peças Desenhadas), assinalam-se e 
hierarquizam-se as principais linhas de água presentes na área em estudo, assim como 
as cumeadas que definem as suas principais bacias hidrográficas. 
 
As áreas de intervenção propostas inserem-se na sub - bacia hidrográfica do rio Sabor. O 
Rio Sabor é um rio que nasce na “Sierra de la Culebra“ (final meridional dos Montes de 
León) na província de Zamora (Espanha); entra logo em Portugal, atravessa a Serra de 
Montesinho no distrito de Bragança, a uma altitude da ordem de 1 600 m, confluindo com 
o rio Douro a jusante do Pocinho, a Sul de Veiga de Vilariça, à cota 97.  
 
Ao longo do seu percurso, entre as serras Nogueira (altura máxima de 1 320 m), serra de 
Bornes (altura máxima de 1 199 m) e serra de Mogadouro (altura máxima de 918 m) 
recebe diversos afluentes, vinte e dois na margem direita e trinta na margem esquerda. 
Destacam-se na margem direita: rio Fervença, ribeira de Vale de Moinhos, rio Azibo, 
ribeiras de Zacarias, do Calvário e da Vilariça. Na margem esquerda salientam-se: a 
ribeira de Igreja, rios Onor e Maçãs e as ribeiras de S. Pedro e do Medal. 
 
Afluente da margem direita do rio Douro, passa perto da cidade de Bragança de onde 
recebe as águas do Rio Fervença, indo desaguar perto da Torre de Moncorvo a jusante 
da Barragem do Pocinho, na aldeia da Foz do Sabor. 
 
A sua bacia hidrográfica tem uma forma rectangular alongada com uma orientação 
Nordeste-Sudoeste, acompanhando a direcção dominante da tectónica e da orografia a 
Norte do Douro. O seu desenvolvimento é de 154 km de comprimento e 40 km de largura 
média, com uma área de 3 312 km2. 
 
A área da bacia do Sabor é de cerca de 17% da área, em território nacional, da bacia do 
rio Douro. 
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A região é marcada pelo relevo dos maciços xistentos e graníticos da bacia do rio Sabor, 
truncados pelas falhas que originaram o largo vale da Vilariça de direcção NNW-SSE, 
que constitui o elemento geomorfológico mais contrastante da região 
 
Os tributários da margem direita do rio Sabor apresentam um curso dominante Norte/Sul, 
destacando-se como mais significativos, de montante para jusante, as ribeiras de Vale de 
Moinhos, da Eirinha, do Azibo, da Ribeirinha, de Zacarias, do Calvário ou de Malimão, 
das Relvas, da Vilariça e de Cavalos. 
 
As linhas de água que afluem ao Rio Sabor, na sua margem esquerda, desenvolvem-se 
dominantemente de Sul para Norte existindo no entanto alguns talvegues com 
desenvolvimento Nascente/Poente. Os afluentes desta margem que merecem menção 
pela sua maior importância são o rio Maçãs, e as ribeiras das Rolas, do Inferno, do 
Parisal, de Juncainhos, da Lagariça, do Souto, de S. Pedro, do Medal, dos Moinhos, do 
Pido e das Latas. 
 
Encontram-se quase todos situados em vales profundos e estreitos, com declives 
acentuados (à excepção da ribeira da Vilariça), o que favorece a resposta rápida às 
precipitações. A maior parte deles é de natureza sazonal, apresentando-se secos, ou 
quase secos, na época quente (à excepção dos rio Azibo e Maçãs e da ribeira da 
Vilariça). 
 
 
 
 
1.2 Altimetria  

Para uma melhor percepção do relevo foi elaborada a Carta de Hipsometria  (Desenho 7 
– Anexo 3.4  – Peças Desenhadas) da área em análise tendo sido consideradas as 
seguintes classes: 
 

• <400 m 

• 400-500 m 

• 500-600 m 

• 600-700 m 

• 700-800 m 

• 800-900 m 

• 900-1000 m 

• 1000-1100 m 

• 1100-1200 m 

• 1200-1300 m 

• 1300-1400 m 

• 1400-1500 m 

• >1500 m 
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A demarcação de escalões hipsométricos de 100 metros de amplitude permite evidenciar 
algumas das características da morfologia local. Verifica-se que a grande diferença 
altimétrica que se encontra entre as principais linhas de água e as cumeadas de 
separação das bacias hidrográficas, reflecte-se num encaixe bastante acentuado na 
maioria das zonas de vale. 
 
Na Solução I, a variação altimétrica na área em estudo varia entre os 1 300 m (para a 
albufeira) e 1 100 m (para a conduta hidráulica), reflectindo um relevo muito acentuado, 
onde o ponto mais elevado se encontra na serra de Montesinho, que corresponde à 
terminação meridional das montanhas Galaico – Leonesas (Martin-Serrano, 1994), as 
quais atingem mais de 2000 metros de altitude. Esta diferença de altitude entre a 
albufeira a construir e todo o sistema já existente do Aproveitamento Hidráulico do Alto 
Sabor, a cotas mais baixas, permite a utilização gravítica do sistema, sem quaisquer 
gastos energéticos previsíveis. 
 
Na Solução II, o açude localizar-se-á a uma cota entre os 1100 e os 1200 m, 
beneficiando da maior altitude da zona do Sabor a montante (entre os 1200-1300 m) para 
armazenamento do caudal, sendo acompanhada pela conduta hidráulica às mesmas 
cotas até à conduta de Gralhas.  
 
Da Central de Prado Novo até à ETA de França, a conduta (Traçado Base) terá de 
ultrapassar uma pequena elevação, mantendo-se na sua encosta. Após a ETA, a conduta 
atinge novamente cotas mais baixas (800-900 m), continuando a descer até à Barragem 
de Gostei, a cotas entre os 700 e 800 m. Neste sentido Norte-Sul, a conduta funcionará 
de modo gravítico acompanhando estas variações de altimetria favoráveis e sem gastos 
energéticos previsíveis. No sentido inverso, a bombagem da água para a ETA de França, 
de modo a entrar no sistema de abastecimento já existente, leva a que haja necessidade 
de superar estas altitudes crescentes, com os gastos energéticos inerentes. 
 
A Variante 1 percorre as mesmas altitudes que o Traçado Base, sem variações, inclusive 
junto à Ribeira de Avelãs que é interceptada por este traçado alternativo. 
 
A albufeira de Gostei, localiza-se numa zona aplanada, beneficiando da confluência de 
várias linhas de água que acompanham as altitudes mais elevadas da zona a montante. 
A jusante, as cotas vão diminuindo gradualmente até à cidade de Bragança. 
 
Na Solução III, a variação altimétrica apresenta-se mais heterogénea, diferindo 
substancialmente entre a primeira metade dos traçados até ao Reservatório de 
Rebordainhos e a segunda metade até à albufeira de Gostei. 
 
A albufeira do Azibo localiza-se a cotas entre os 600 e 700 m, cotas essas que se 
estendem até à povoação de Vila Franca, passam para cotas entre 700 a 800 m até Vale 
de Nogueira e continuam a subir até cotas entre os 800 e 900 m, imediatamente a sul de 
Santa Comba das Rossas. Nesta parte intermédia, localiza-se o reservatório de 
Rebordainhos, a uma cota entre os 900 e 1000 m, tendo a conduta elevatória com o 
Traçado Base e/ou a Variante 2, de ultrapassar mais este desnível. 
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Esta variação crescente na ordem dos 300 a 400 m, superada pela bombagem de água 
desde a Estação Elevatória Principal do Azibo até ao Reservatório de Rebordainhos, 
implicará um elevado gasto energético numa grande extensão de conduta. 
 
Após o Reservatório de Rebordainhos, observa-se novamente uma descida das cotas, 
pouco significativa, sobretudo para a Variante 2 que se mantém em grande parte do 
percurso em altitudes de 800 a 900 m enquanto que, para o Traçado Base, as cotas 
descem para os 700 e 800 m, permitindo um percurso gravítico mais eficiente até à ETA 
de França. 
 
 
 
 
1.3 Declives 

Para melhor caracterizar, a morfologia e tipos de relevo existentes, procedeu-se à 
determinação de declives na área em estudo tendo-se definido as seguintes classes 
(Desenho 8 – Declives , Anexo 3.4 – Peças Desenhadas). 
 

−  < 3 º - Zonas planas; 

−  3º a 10 º - Zonas de declive suave; 

−  10º a 15º - Zonas de declive suave a moderado; 

− 15º a 25º - Zonas de declive moderado a acentuado; 

−  25º a 30º - Zonas de declive acentuado; 

−  > 30º       - Zonas de declive muito acentuado. 

 
 
Da análise da cartografia elaborada constata-se que, no que refere ao relevo, a Solução I 
apresenta algumas situações distintas.  
 
A jusante do local de implantação da Reserva apresentam-se vales bastante encaixados 
apresentando zonas de encosta que delimitam declives entre 25 e 30º. As zonas de 
encosta apresentam relevo suave a moderado (10 a 15º), enquanto que no rio Sabor, as 
zonas são relativamente planas, com declives entre os 0 e 5º de inclinação. 
 
Refira-se que a zona de implantação do projecto (albufeira e conduta hidráulica), é 
caracterizada maioritariamente por um relevo que se apresenta, no geral, ondulado suave 
com encostas pouco declivosas, com declives entre os 0 e 10º de inclinação. 
 
O açude da Solução II localiza-se na zona do leito do Sabor, com declives pouco 
acentuados, localizando-se a conduta hidráulica até ao sistema já existente nas mesmas 
classes que a Solução I. 
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Da Central de Prado Novo até à ETA de França, acompanhando a pequena subida das 
cotas, a conduta terá de ultrapassar um desnível de 15 a 30º até atingir o cume mais 
aplanado, voltando a acompanhar a descida até à ETA. 
 
Até à povoação de Meixedo, a conduta é implantada ao longo de encostas com 
inclinações na ordem dos 15 a 25º, atravessando após esta povoação, uma zona mais 
aplanada até Vila Nova. Atravessa novamente um pequeno trecho de alguma inclinação, 
até atingir novamente zonas de declive pouco acentuado (até 10º) até à Barragem de 
Gostei. A Variante 1 atravessa sobretudo zonas mais aplanadas, exceptuando a sua 
parte inicial que acompanha a zona de vale de uma linha de água. 
 
A barragem de Gostei localiza-se igualmente numa zona de relevo aplanado, dominando 
os declives de 3 a 10º. 
 
Relativamente à Solução III, de um modo geral, as condutas do Traçado Base e  
Variante 2 vão atravessando locais pouco declivosos, de 0 a 10º, sendo excepção alguns 
troços:  
 

• A ligação da conduta ao Reservatório de Rebordainhos que terá de ultrapassar 
desníveis de 10 a 30º, em ambos os sentidos; 

• O percurso da conduta da Variante 2, ao longo da linha ferroviária, imediatamente 
a seguir a Rebordainhos; 

• O trecho entre Sortes e Rebordãos, onde os desníveis são significativos, para as 
duas alternativas de traçado da conduta gravítica; 

 
 
 
 
1.4 Análise Visual 

1.4.1 Unidades de Paisagem 

Como base para a definição da unidade de paisagem presente na área em análise 
importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem. 
 
Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma 
área de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes que se 
repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M 1986 p.11) e 
que é “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do homem” 
(Pitte, J.R. 1983). 
 
Como unidade de paisagem considera-se “uma área que pode ser cartografada, 
relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico cujos 
limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas características” (Naveh 
e Lieberman (1994, p.208). 
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A área em estudo das três soluções insere-se, em termos de unidades de paisagem, em 
2 unidades de paisagem designadas por(1): 
 

• Terra Fria Transmontana – Solução I, II e III; 
 

• Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros – Solução II e III; 
 
 
As referidas unidades encontram-se definidas na Carta das Unidades de Paisagem  
(Desenho 9 do Anexo 3.4 – Peças Desenhadas), apresentando-se em seguida uma 
descrição de cada uma destas unidades. Já fora da área em estudo e não interceptada 
por nenhuma das soluções, encontra-se ainda presente na cartografia apresentada a 
unidades de paisagem do Vale do Sabor. 
 
 
 
a) Terra Fria Transmontana  
 
A Terra Fria Transmontana inclui a quase totalidade do Parque Natural de Montesinho, 
excluindo a oriente o vale do rio Maçãs, parte do vale do rio Sabor e as vertentes 
adjacentes, e incluindo a sul a serra da Nogueira e ainda uma área também de altitude a 
oeste do rio Rabaçal. 
 

É uma paisagem de altitude, com grandes horizontes e usos condicionados pelo rigor do 
clima. As formas são em geral arredondadas com um u so predominantemente agrícola, em 

mosaico, intercalando com grande manchas de matos o u matas. Nas áreas mais 
montanhosas, o uso florestal predomina nas áreas ma is declivosas, interrompido nos vales 

por lameiros, com aldeias mais pequenas e humildes;  nos planaltos de altitude domina o 
cultivo de cereais, em grandes manchas relativament e homogéneas  

( 

FIG. IV. A). 
 
Como resultado da desertificação das aldeias e de um relativo abandono agrícola, as 
áreas de matos são actualmente bastante extensas, mesmo em áreas até recentemente 
cultivadas ou mantidas como pastagens. 
 
A Terra Fria Transmontana caracteriza-se igualmente pela densidade de rios e regatos 
com caudal permanente e pelo viçoso dos prados de lima e lameiros. 
 

                                                
 
(1) – Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental. DGOTDU., Lisboa. 
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FIG. IV. A – Perspectivas da Unidade de Paisagem “T erra Fria Transmontana” 

 
 
Mais do que muitas outras paisagens em Portugal, estas são caracterizadas também 
pelas fortes variações ao longo do ano, marcadas pela presença da neve durante o 
inverno, a diversidade de colorido das manchas florestais no Outono, o contraste entre o 
verde luminoso dos prados com o verde-escuro das florestas. 
 
A unidade da Terra Fria Transmontana é interceptada na Solução I, pela sua conduta até 
à Central de Montesinho, na Solução II, pelas condutas até à ETA de França e deste 
local até imediatamente a Sul de Meixedo (Traçado Base) e finalmente na Solução III, 
pela conduta do Traçado Base da ETA de França até a sul de Meixedo. 
 
Dentro desta grande unidade de paisagem distinguem-se duas sub-unidades de 
paisagem designadas por, “Parte Superior da Serra de Montezinho” e a “Mata da Serra 
da Nogueira” 
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Parte superior da Serra de Montesinho  
 

Esta sub-unidade, integrada na grande unidade de Paisagem da Terra Fria 
Transmontana, encontra-se acima dos 1 200 m de altitude (1481 m), incluindo a 
albufeira da Serra Serrada e a sua envolvente. Possui um aspecto serrano mais 
agreste, pela altitude e pela predominância de afloramentos graníticos 
imponentes, sem povoações e árvores (FIG. IV. B).  
 
“Atingida a cota dos mil e duzentos metros, o aspecto de serrania modifica-se. 
Cruza-se, em dado momento, um regato de água fria e límpida que desce, sem 
pressa, do derradeiro plano da montanha. À volta há um vasto círculo de 
penedias. Descobrem-no fragas e fraguedos de estranhas configurações 
zoomórficas Estamos, enfim no alto, a poucas centenas de passos dos marcos da 
fronteira” (Guia de Portugal Vol. V, Tomo II) 

 
 

 
FIG. IV. B – Exemplo de Paisagem de Altitude, com f ormas arredondadas, num 

mosaico diversificado, sempre acompanhado por grand es manchas de matos ou 
matas intercalados com afloramentos rochosos 

 
 

Estão abrangidos nesta unidade as albufeiras previstas para a Solução I  
(Variante 1 e 2) e Solução II (açude de Veiguinhas). O local de implantação destas 
infraestruturas caracteriza-se por ser uma zona de cumeada principal planáltica, 
com cabeços e cumes arredondados de altitudes elevadas na ordem dos 1 200 m, 
dominados pela presença de afloramentos rochosos graníticos intercalados com 
matos e matas.  
 
Esta zona planáltica é contrastante com a zona de fundo de vale enriquecido por 
grande proliferação de linhas de água, que culminam na margem esquerda do rio 
Sabor, e pela existência de uma maior diversidade de espécies florísticas com 
especial predominância dos fetos e das giestas (FIG. IV. C). 
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FIG. IV. C – Paisagem do local de implantação das a lbufeiras da Solução I e II 

 
 
 
Mata da Serra da Nogueira  

 
Esta sub-unidade de paisagem, que não será interseptada por nenhuma das 
soluções em estudo, destaca-se na paisagem da Terra Fria Transmontana por 
corresponder a uma extensa e densa mancha florestal, dominado por carvalho-
negral e pinheiro (FIG. IV. D).  
 

 

   
FIG. IV. D – Perspectivas da Sub-unidade “ Serra da Nogueira ”  sendo patente a 

importância do coberto de carvalho-negral  
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b) Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros  
 
As Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros constituem uma unidade de transição 
entre a Terra Fria e a Terra Quente transmontanas, conjungando características das 
paisagens destas duas unidades – não se apresenta com o carácter de montanha e clima 
agreste da Terra Fria, mas também não atinge as temperaturas elevadas da Terra 
Quente nem a diversidade de produções agrícolas e intensidade de ocupação. 
 
Os espaços abertos, de culturas e pastagens, correspondem quer às situações 
planálticas quer a vales de fundo plano e também, a algumas encostas menos inclinadas. 
As áreas florestadas ocupam as encostas mais inclinadas e os vales ou cabeços mais 
acidentados, onde o uso agrícola seria de qualquer forma desaconselhado (FIG. IV. E). 
 

 
 

 
 

   
FIG. IV. E – Perspectivas da Unidade “ Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros ” 
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Não sendo uma unidade de paisagem tão periférica nem tão despovoada como a Terra 
Fria, ainda é caracterizada por uma relativa baixa densidade populacional e por um 
povoamento de tipo aglomerado, em que a cidade de Bragança corresponde à única área 
urbana relativamente importante. É a unidade de paisagem de Trás-os-Montes que 
exprime uma maior suavidade, sem grandes contrastes nem acidentes.  
 
Nesta unidade, encontra-se contemplada a Solução II e III, abrangendo as condutas no 
Traçado Base e Variante 1, comum a ambas as soluções, entre Meixedo (imediatamente 
a Sul) e a albufeira de Gostei, a albufeira de Gostei para a Solução II, o Traçado Base da 
albufeira de Gostei até à albufeira do Azibo e a Variante 2, para a Solução III. 
 
Como elementos singulares nesta unidade, destacam-se a albufeira de Gostei e a 
albufeira do Azibo (FIG. IV. F) que correspondem a zonas húmidas de alguma extensão, 
recortando a paisagem agrícola de regadio no caso de Gostei e a uma extensa mancha 
de sobreiros no que respeita ao Azibo. 
 
 

 
 

 
FIG. IV. F – Albufeira de Gostei e Albufeira do Azi bo 

 

(www.rotadacastanha.utad.pt) 
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1.5 Capacidade de Absorção Visual 

1.5.1 Metodologia 

Por capacidade de absorção visual , entende-se a maior ou menor aptidão que uma 
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as 
suas qualidades visuais. 
 
Embora com algum grau de subjectividade, na sua ponderação, os parâmetros 
considerados para a definição da capacidade de absorção visual foram os seguintes: 
 

- Forma / Morfologia; 

- Uso do Solo; 

- Visualização. 
 
 
A Forma  corresponde ao aspecto exterior de uma paisagem, sendo as suas 
características dependentes do tipo e forma de relevo (plano, declivoso, ondulado, de 
vale, de encosta, de colinas, montanhoso, etc.), e também da ocorrência de aspectos 
visualmente significativos, nomeadamente de natureza geomorfológico, nomeadamente 
afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, etc.. 
 
Dentro deste parâmetro, considera-se que as situações de maior diversidade de relevo 
apresentam maior capacidade de absorção visual em oposição às zonas de relevo mais 
uniforme. 
 
Também as zonas com menor pendente apresentam maior capacidade de absorção 
visual do que as zonas com inclinação mais acentuada. 
As paisagens com aspectos morfológicos significativos, pelo seu valor visual e 
singularidade, apresentam maior sensibilidade e menor capacidade de absorção. 
 
O Uso do Solo  traduz-se no modo como as distintas formas de ocupação humana (áreas 
agrícolas, florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num determinado território. 
Neste item, assumem especial importância a diversidade dos estratos em presença 
(árvores, arbustos, herbáceas), a sua distribuição e densidade, o contraste cromático, 
etc., bem como a presença de elementos do património construído ou "natural" e outros 
elementos estruturantes da paisagem rural (sebes, muros, socalcos, galerias ripícolas, 
etc.); 
 
Neste parâmetro considera-se que a maior capacidade de absorção visual está 
relacionada com: 

- maior contraste cromático; 

- maior dimensão/porte da vegetação; 

- maior diversidade de estratos vegetais. 
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Também a maior densidade de coberto vegetal, principalmente do estrato arbóreo, 
constitui normalmente um parâmetro que contribui para uma maior capacidade de 
absorção visual.  
 
A Visualização , corresponde à maior ou menor facilidade com que uma paisagem é 
apreendida e está directamente relacionada com a acessibilidade, e distribuição do 
povoamento, o tipo de relevo e de ocupação do solo – factores que definem a dimensão 
e forma das bacias visuais. 
 
Considera-se como paisagens de maior capacidade de absorção aquelas que têm menor 
facilidade de acessos ou de pontos a partir dos quais seja possível a sua observação, as 
que contêm bacias visuais de menor dimensão e também aquelas em que a amplitude e 
profundidade de vistas seja menor. 
 
Apresentam também maior capacidade de absorção as zonas que, numa bacia visual, se 
encontrem a meia encosta ou que possuam elementos que possam funcionar como 
“pano de fundo” e atenuem assim o impacte visual de determinada intervenção. 
 
 
 
1.5.2 Avaliação da Capacidade de Absorção Visual 

Tendo por base nos critérios anteriormente enunciados elaborou-se, à escala 1/25.000, 
cartografia para cada uma das soluções alternativas (Desenho 10 do Anexo 3.4 – Peças 
Desenhadas) onde se delimitaram áreas com diferentes graus de capacidade de 
absorção visual. Em termos de classificação foram consideradas três classes: 

- Baixa (valor 1); 

- Média (valor 2); 

- Elevada (valor 3). 
 
 
Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se os seguintes parâmetros: 

- Relevo; 

- Uso do Solo; 

- Visualização. 
 
 
Para a desagregação do parâmetro relevo recorreu-se à carta de declives elaborada e 
referida no ponto 1.3. Relativamente ao Uso do Solo a análise dos diferentes parâmetros 
teve por base a carta de ocupação do solo do CNIG (COS’90).  
 
No que se refere à visualização a metodologia seguida para a sua elaboração baseou-se 
no cruzamento do modelo digital do terreno (MDT) e uso do solo, com potenciais pontos 
de vista sobre o território.  
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Considerando-se que o uso do solo, conjuntamente com o relevo, constituem os 
elementos que à partida funcionam como limites visuais, fez-se o cruzamento do MDT 
com o uso do solo atribuindo-se altura à vegetação, em função do seu porte, tendo para o 
efeito sido consideradas as seguintes situações: 
 

Uso do Solo Altura Atribuída 

Floresta de Produção 10 metros 

Floresta de Protecção 7 metros 

Matos / Incultos 2 metros 

Agrícolas 
Sequeiro / Regadio / Prados 1 metros 

Olivais / Pomares / Vinhas 3 metros 

Rocha nua 0 metros 

Albufeiras 0 metros 

Urbano 5 metros 

 
Consideraram-se como potenciais locais com vista sobre a área em análise aqueles que 
na área em estudo apresentam maior acessibilidade e presença humana nomeadamente 
as povoação, vias e pontos de vista notáveis. Com base neste pressuposto os pontos 
assinalados para elaboração da carta de visualização foram os que correspondem às 
envolvente dos aglomerados existentes, os pontos de vista panorâmicos (Senhora do 
Campo, a poente da barragem do Azibo, próximo de Lamas de Podence) e ao longo dos 
eixos viários, principais e secundários, num compasso de aproximadamente 500 metros, 
nas estruturas à vista, e de 1000 metros nas estruturas que, na fase de exploração, 
ficarão enterradas (condutas). 
 
Os pontos, a partir dos quais se elaboraram as respectivas bacias visuais, encontram-se 
assinalados nas FIG. IV. G e FIG. IV. H. 
 
Considerando a bibliografia da especialidade que a nitidez de leitura dos elementos que 
integram a paisagem se vai esbatendo à medida que aumenta a distância a que se 
encontra o observador, definiram-se, para as áreas visíveis, três escalões na carta 
gerada por processos informáticos: 

- Até 500 metros (zonas de elevada visibilidade); 

- Entre 500 m e 2000 metros (zonas de elevada a média visibilidade); 

- Distâncias superiores a 2 000 metros (zonas de média a baixa visibilidade). 
 
As FIG. IV. G e FIG. IV. H expressam essa análise sendo patente que as distintas 
albufeiras se implantam com grande acessibilidade visual a partir de vias de circulação, 
embora os caminhos que possibilitam a visualização de Veiguinhas sejam 
maioritariamente rurais. Para além da acessibilidade visual a partir de vias de circulação, 
a albufeira de Gostei e estruturas a ela associadas são visíveis de alguns aglomerados 
populacionais. Importa contudo realçar que esta albufeira é já existente. Grande parte do 
traçado das condutas da Solução II são também grande visibilidade a partir de alguns 
aglomerados populacionais e de vias de comunicação. 
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FIG. IV. G – Visibilidades a Partir de Pontos de Ma ior Acessibilidade – Solução I (Reserva de 

Água de Montesinho) 
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FIG. IV. H – Visibilidades a Partir de Pontos de Ma ior Acessibilidade – Solução II (Gostei) 
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Cada um dos itens considerados (Relevo, Uso do Solo e Visualização) foi subdividido em 
três classes tendo sido atribuído a cada uma dessas classes um grau  
diferente de capacidade de absorção visual, de acordo com o quadro seguinte  
(Quadro IV. A). 
 
 

Quadro IV. A – Capacidade de Absorção Visual da Pai sagem –  
Matriz de Ponderação 

Parâmetro 
analisado Descrição 

Valor de Capacidade de Absorção Visual  

Baixa Média Elevada Muito 
Elevada 

Relevo 

Plano a moderado (0 a 10%)    3  

Moderado a muito inclinado (10 a 30%)  2   

Muito inclinado (>30%) 1    

Uso do Solo 

Vegetação arbórea densa (povoamentos 
florestais)   3  

Vegetação arbórea mais dispersa (montado, 
outras folhosas e olivais) 

 2   

Sem vegetação arbórea (áreas agrícolas, 
matos, incultos, improdutivos e rocha nua) 1    

Albufeiras 1    

Área urbanas  2   

V
is

ul
iz

aç
ão

 

C
am

in
ho

s 
pr

in
ci

pa
is

 e
 

po
vo

aç
õe

s 

Elevada (< 500 m) 1    

Média a elevada (500 a 2 000 m)  2   

Média a baixa (> 2 000 m)   3  

Zonas não visíveis (*)    15 

C
am

in
ho

s 
ru

ra
is

 

Elevada (< 500 m)  2   

Média a elevada (500 a 2000 m)   3  

Média a baixa (> 2 000 m)   4  

Zonas não visíveis (*)    15 
* Tratando esta análise da capacidade de absorção visual considerou-se à partida que as áreas não visíveis apresentam 
capacidade de absorção visual muito elevada independentemente das características de relevo e/ou uso do solo 
presentes. 
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A Carta de Capacidade de Absorção da Paisagem resulta do cruzamento dos valores 
constantes no Quadro acima e da agregação desses resultados em quatro classes. 
 

- Às manchas com valor igual ou inferior a 4 atribuiu-se baixa capacidade de 
absorção visual; 

- Às manchas com valor compreendido entre 4 e 9 atribuiu-se média capacidade de 
absorção visual; 

- Para as manchas com valor compreendido entre 9 e 12 atribuiu-se capacidade de 
absorção visual elevada; 

- Para as manchas com valor superior a 12 atribuiu-se capacidade de absorção 
visual muito elevada. Estas manchas incluem todas as áreas não visíveis dos 
potenciais locais com vista sobre a área em estudo, seleccionados para a 
elaboração da carta de visibilidades. 

 
 
Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita (Desenho 10 
do Anexo 3.4 – Peças Desenhadas) e conforme é patente na FIG. IV. I, verifica-se que a 
grande maioria da área em análise apresenta média capacidade de absorção visual, 
existindo também áreas que por serem não visíveis apresentam elevada a muito elevada 
capacidade de absorção visual. 
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FIG. IV. I – Carta de Capacidade de Absorção Visual  – Solução I e Solução II 
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1.6 Qualidade Visual da Paisagem 

1.6.1 Metodologia 

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural 
que não pode deixar de ser considerada como factor de qualificação do espaço.  
 
Sendo a paisagem o resultado da interacção entre as características biofísicas, 
geomorfológicas, climáticas, etc. presentes num determinado território e as acções que 
sobre ele o homem realiza, reveste-se do maior interesse a sua caracterização bem 
como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as 
especificidades da base de suporte dessas actividades, já que a qualidade visual de uma 
determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois factores. 
 
Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é 
um bem inesgotável nem se mantém inalterável face às acções humanas que se 
processam sobre o território, importa que, em Estudos de Impacte Ambiental, este 
aspecto seja analisado, quantificado e incluído como mais um parâmetro a ponderar no 
conjunto dos recursos biofísicos. 
 
Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um carácter 
mais ou menos subjectivo, inerente à forma de interpretação do território por parte do 
observador, analisaram-se e valoram-se, de forma desagrega, alguns dos aspectos 
normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus componentes 
naturais e estruturais. 
 
Para além destes aspectos de carácter físico, biológico e antrópico analisou-se ainda 
paisagem na componente visual. 
 
A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos 
quais se atribui uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a 
subjectividade inerente à análise do seu valor cénico da paisagem. 
 
 
 
 
1.6.2 Avaliação da qualidade visual da paisagem 

Tal como para já descrito para a Carta de Capacidade de Absorção Visual, na elaboração 
da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (Desenho 11 do Anexo 3.4  – Peças 
Desenhadas) recorreu-se a informação constante na cartografia temática elaborada para 
a área em estudo, bem como ao reconhecimento de campo efectuado ao longo do 
período em que se desenvolveu a análise do local. 
 
Em termos de valoração das manchas definidas de cada um dos componentes 
analisados foram consideradas quatro classes: 

- Nula; 

- Baixa; 

- Média; 

- Elevada. 
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Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se primeiramente os seguintes parâmetros: 

- Relevo; 

- Uso do Solo; 

- Água. 
 
 
Relativamente ao relevo  e de acordo com o comummente aceite em estudos de 
paisagem considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se 
encontram relacionadas com relevos mais vigorosos enquanto as paisagens de menor 
qualidade visual correspondem a zonas morfologicamente mais planas ou de maior 
uniformidade topográfica. 
 
No que se refere ao uso do solo  considerou-se que as áreas com qualidade visual de 
valor mais elevado correspondiam as manchas de uso agrícola, áreas que apresentam 
um mosaico cultural diversificado com folhas de cultura normalmente definidas e 
delimitadas por sebes de compartimentação, que por vezes dão lugar a pequenos 
bosquetes, bem como uma maior riqueza ecológica e ou paisagística resultante da 
diversidade visual decorrente da sazonalidade e rotação de culturas. 
 
Ás áreas ocupadas com povoamentos florestais, situações por apresentarem menor 
variedade cromática, de texturas e de espécies, grande uniformidade visual e por vezes 
pouco adequadas às características edafoclimáticas, atribuiu-se valor nulo (zero). 
 
A presença de água  na paisagem foi outro dos parâmetros considerados encontrando-se 
o valor atribuído dependente da maior ou menor importância / dominância que a sua 
ocorrência tem na paisagem. Assim considerou-se que as zonas com planos de água 
permanentes (albufeiras) eram as que apresentavam maior valor seguindo-se os cursos 
de água permanentes e as pequenas charcas. 
 
A estes três parâmetros que definem a qualidade visual intrínseca da paisagem foram 
sobrepostos outros aspectos, de valor positivo ou negativo, que se consideram como 
“valores correctivos” correspondendo o resultado final do cruzamento de todos estes 
valores à Qualidade Visual absoluta da paisagem. 
 
Os parâmetros considerados como valores correctivos foram: 
 

− Aspectos geomorfológicos; 

− Valores decorrentes da humanização da paisagem; 

− Visualização. 
 
 
Estes aspectos que constituem elementos pontuais concorrem, de forma isolada ou em 
conjunto, para o acréscimo do valor tendo, por essa razão, sido atribuído a cada um 
deles um valor positivo. 
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Como “aspectos geomorfológicos” com interesse na valoração da qualidade visual da 
paisagem consideraram-se as zonas de rocha à vista  constituídos por imponentes 
afloramentos graníticos que ocupam a maioria da área da sub-unidade de paisagem 
designada por “Parte Superior da Serra de Montesinho”. 
 
Em termos de “humanização da paisagem ” foram consideradas as zonas agrícolas 
com maior compartimentação , os lameiros  e as galerias ripícolas . 
 
As principais zonas agrícolas desenvolvem-se ao longo de alguns vales e na envolvente 
de aglomerados populacionais, destacando-se pela sua maior dimensão as seguintes 
situações: 
 

• Os vales das ribeiras de Castro e de Vale do Conde bem como alguns dos seus 
afluentes, e as áreas envolventes aos aglomerados populacionais de Rio Frio / 
Carragosa, Meixedo / Oleirinhos e de Baçal. 

 
 
Relativamente às galerias ripícolas sobressaem as que acompanham as margens do rio 
Sabor e do rio Fervença, das ribª das Andorinhas, Baçal, Aferveda, Granja, Vale do 
Conde, Castro, Sarzêda e Lanção. 
 
Na realidade estas zonas apresentam um mosaico cultural diversificado, em que o olival, 
as culturas arvenses e as hortícolas constituem o uso dominante do solo, as folhas de 
cultura são bem definidas e marcadas por uma malha de compartimentação 
relativamente densa, sobressaindo, a vegetação da galeria ripícola bem como, de forma 
mais pontual, pequenos bosquetes constituídos por vegetação autóctone.   
 
A maior ou menor facilidade de visualização  de um troço de paisagem encontra-se 
sempre dependente de aspectos de ordem antrópica dado que está sempre relacionada 
com a presença humana, quer através de uma mais directa acessibilidade quer com a 
existência de povoações. Assim, o valor de uma paisagem é sempre acrescido se, sem 
se correr o risco de degradação através de sobrecarga de uso, poder ser usufruída por 
um número mais elevado de observadores. Neste parâmetro assume por isso especial 
importância o ponto de vista panorâmico da Senhora do Campo. 
 
O quadro seguinte (Quadro IV. B) expressa a valoração atribuída aos parâmetros 
analisados na elaboração da carta de qualidade visual. 
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Quadro IV. B – Qualidade Visual da Paisagem – Matri z de Ponderação 

Parâmetro analisado 

Valor da Qualidade Visual 

Nulo (0) 
Positivo 

Baixo (1)  Médio (2)  Elevado (3)  

Relevo  

Plano a moderado (0 a 10%)   ●   

Moderado a muito inclinado (10 a 30%)   ●  

Muito inclinado (>30%)    ● 

      

Uso do 
Solo  

Povoamentos florestais ●    

Improdutivos ●    

Matos e incultos  ●   

Montados, Carvalhais e Soutos    ● 

Zonas agrícolas    ● 

Zonas urbanas  ●   

      
Presença 
de Água  

Albufeiras    ● 

Linhas de água permanentes   ●  

      Parâmetros correctivos 

      Aspectos geomorfológicos   ●  

Zonas agrícolas compartimentadas / lameiros    ● 

Galerias ripícolas    ● 

Pontos de vista notáveis   ●  

 
 
 
A Carta de Qualidade Visual da Paisagem (Desenho 11 do Anexo 3.4 – Peças 
Desenhadas) resulta do cruzamento dos valores constantes no Quadro IV. B e da 
agregação desses resultados em quatro classes de acordo com os seguintes escalões: 
 
 

Ponderação Qualidade Visual da Paisagem 

0 a 4  Baixa  

4 a 7 Média 

7 a 9 Elevada 

> 9 Muito elevada 

 
 
Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita (Desenho 11 
do Anexo 3.4  – Peças Desenhadas) verifica-se, conforme FIG. IV. J, que a grande 
maioria da área em análise apresenta baixa a média qualidade visual, existindo contudo 
manchas com qualidade visual elevada e, pontualmente, situações com qualidade visual 
muito elevada. 
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FIG. IV. J – Carta de Qualidade Visual – Solução I e Solução II 
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1.7 Sensibilidade Visual 

O conceito sensibilidade visual  de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de 
afectação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada acção exterior, 
varia na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que 
quando menor for a capacidade de absorção de um determinado espaço maior será a 
sua sensibilidade. 
 
Para a elaboração da carta de sensibilidade visual da paisagem (Desenho 12 do  
Anexo 3.4 – Peças Desenhadas) fez-se o cruzamento da informação constante nas 
cartas de capacidade de absorção visual e qualidade visual da paisagem de acordo com 
o expresso no quadro seguinte. 
 
 

Quadro IV. C – Sensibilidade Visual da Paisagem – M atriz de Ponderação 

Valor da Sensibilidade Visual Capacidade de 
Absorção Visual Qualidade Visual 

Baixa (1) 

Muito Elevada Baixa 

Elevada Baixa 

Muito Elevada Média 

Elevada Média 

   

Média (2) 

Muito Elevada Elevada 

Elevada Elevada 

Muito Elevada Muito Elevada 

Elevada Muito Elevada 

Média Média 

Média Baixa 

Baixa Baixa 

   

Elevada (3) 

Baixa Elevada 

Média Elevada 

Baixa Média 

   

Muito Elevada (4)  
Baixa Muito Elevada 

Média Muito Elevada 

 
 
Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita (FIG. IV. K), 
verifica-se que a grande maioria da área em análise apresenta média sensibilidade 
visual, não ocorrendo situações com sensibilidade visual elevada. 



 

EIA do Reforço de Abastecimento de Água a Bragança 
ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES Anexo 3.1 
Novembro 2011 

27 

 

 
FIG. IV. K – Carta de Sensibilidade da Paisagem – S olução I e II 


