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RESUMO 

A ocupação e uso do solo, assim como a análise das dinâmicas ao longo do tempo, 

constituem uma importante base no planeamento e ordenamento do território. O estudo dos 

factores físicos, o comportamento humano e o resultante da interacção destes dois, 

permitem compreender, de uma forma mais completa e abrangente, a dinâmica da 

ocupação do solo. 

Neste trabalho elaborou-se uma carta de ocupação e uso do solo para o ano de 2000 do 

território dos concelhos de Terras de Bouro e Montalegre, incluído no Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, obtida a partir da fotointerpretação, seguida da sua validação no terreno. A 

evolução da ocupação (no intervalo de 1990 e 2000) foi obtida através da intersecção das 

cartas dos dois momentos em estudo. A partir das cartas anteriores realizaram-se as cartas 

de pressão humana, para ambas as datas, e respectiva evolução. 

As alterações verificadas ocorreram por todo o território, sendo as mais expressivas, de 

uma forma geral, a redução das áreas florestais, em parte devido aos incêndios, o abandono 

das áreas agrícolas e expansão dos aglomerados urbanos sobre as mesmas, e o aumento de 

incultos e de folhosas exóticas. No que de refere à pressão humana, evidenciou-se uma 

crescente intensificação no território. 

A informação reunida permite formar elementos de apoio aos processos de planeamento, 

ordenamento e articulação carecendo no entanto, não só de integração com outros 

descritores como também actualização periódica e acumulação de sinais de maior 

expressão. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Áreas protegidas; Fotointerpretação; Informação Geográfica; 

Dinâmica espaço-temporal; Intensificação Humana.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surge com a necessidade do estudo das mudanças que ocorrem ao 

longo tempo, em particular, a evolução do comportamento das comunidades humanas face 

à conservação dos valores naturais que caracterizam o território. O desenvolvimento do 

estudo da ocupação e uso do solo constitui uma base fundamental para qualquer processo 

de planeamento e ordenamento da paisagem, em particular a caracterização da dinâmica do 

território. 

Este trabalho realizou-se no âmbito do estágio de final de curso, da licenciatura em 

Engenharia do Ambiente e dos Recursos Rurais da Escola Superior Agrária de Ponte de 

Lima (ESAPL), desenvolvido no Centro de Informação Geográfica da ESAPL (CIGESA) 

em parceria com o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). 

A área em estudo é o PNPG, área protegida de importância nacional, e única com o 

estatuto de parque nacional. O Parque insere-se numa paisagem rural, sendo caracterizada 

pela sua diversidade e heterogeneidade, dado a conjugação dos factores naturais e 

antrópicos.  

Assim, o presente trabalho pretende compreender as alterações ocorridas no território do 

PNPG, através da análise da evolução da ocupação e uso do solo realizada por meio da 

quantificação das mudanças sucessivas ao longo do tempo. Por outro lado, um território 

pode ser visto da forma em que o homem, através das suas actividades, exerce maior ou 

menor pressão sobre o meio, ou seja, onde a obra humana modifica, de maior ou menor 

intensidade, a paisagem. Desta forma, os objectivos propostos para este trabalho são os 

seguintes:  

a) realização de uma revisão bibliográfica sobre os conceitos básicos da ocupação e uso do 

solo, necessários para a realização deste trabalho; 

b) caracterização e análise da área em estudo, nomeadamente no que respeita a parâmetros 

edafoclimáticos, ambientais e socio-económicos, para a compreensão do território em 

estudo;  

c) elaboração da carta de ocupação e uso do solo para o território inserido na área PNPG 

dos concelhos de Terras de Bouro e Montalegre, para o ano 2000;  
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d) análise da evolução da ocupação e uso do solo da área protegida, na sua totalidade, 

decorrida no intervalo entre 1990 e 2000; 

e) elaboração de cartas de pressão humana para os anos de 1990 e 2000, aplicando a 

metodologia de Paredes (2004);  

f) análise da evolução da pressão humana sobre a área protegida, no intervalo dos anos 

considerados. 

Sendo fundamental a compreensão de conceitos básicos para a realização dos objectivos 

propostos, o presente trabalho inicia-se com uma revisão bibliográfica em torno do tema da 

ocupação e uso do solo, abordando diversos aspectos: a ocupação e uso do solo na 

definição da paisagem, em particular em regiões de montanha, a dinâmica no tempo e no 

espaço, o estudo da evolução através de matrizes de transição e cadeias de Markov e, por 

último, formas de identificação da pressão humana no território. 

Uma vez aplicadas as metodologias, segue-se a apresentação e análise dos resultados 

obtidos. Para tal, é fundamental a caracterização do território, em termos físicos e 

socio-económicos, para uma melhor interpretação destes resultados.  

Por último, nas considerações finais serão abordados os principais resultados obtidos, 

referindo as metodologias e dificuldades inerentes, tendo em consideração que a área em 

estudo se encontra no contexto de área protegida de importância nacional.  
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2. ANÁLISE DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

2.1. A ocupação e uso do solo 

Os termos de ocupação do solo e uso do solo, embora similares, não têm o mesmo 

significado. As definições e descrições destes termos variam com a aplicação e o contexto 

em que são aplicados, como também variam com as prioridades conferidas aos atributos 

que caracterizam o solo.  

Segundo Turner et al. (1995) a “ ocupação do solo é o estado biofísico da superfície da 

Terra e da subsuperfície imediata”, ou seja, a ocupação do solo descreve o estado físico da 

superfície como o tipo e a quantidade de vegetação, materiais terrestres, e consequente 

estruturas humanas, como edifícios e pavimentos, assim como outros aspectos do meio 

físico como solos, biodiversidade e água (superficial e subsuperficial) (Briassoulis, 2000 e 

Malczewski, 2003). 

O uso do solo, por outro lado, é por si próprio o emprego humano dado a uma determinada 

ocupação do solo (Malczewski, 2003). O uso do solo envolve a forma em que os atributos 

biofísicos do solo são manipulados e a intenção subjacente a essa manipulação, ou seja, a 

finalidade para a qual o solo é usado (Turner et al., 1995). Por outras palavras, a 

configuração do uso do solo varia consoante o propósito que serve, quer seja para 

produções agrícolas, pecuária, área residencial, recreio, extracção e processamento de 

materiais, assim como as características biofísicas próprias do solo (Briassoulis, 2000).  

No entanto, para González et al. (2002), existem aproximações diferentes no estudo dos 

usos do solo, sendo essas aproximações as seguintes: funcional, formal e multidimensional.  

a) Na aproximação funcional o uso do solo é cartografado em função da actividade que se 

desenvolve, sendo o resultado derivado dessa actividade, assim o uso do solo é classificado 

de acordo com a sua associação com algumas das funções que cumprem para o homem: 

i) funções de conservação: parques naturais, espaços protegidos dado os seus 

valores naturais, áreas de fragilidade, entre outros; 

ii) funções de consumo: usos recreativos, residenciais, urbanísticos; 

iii) funções de produção: usos agrícolas, florestais e industriais.  

b) A aproximação formal identifica o uso do solo com a ocupação do mesmo, e a análise é 

realizada a partir de determinadas características derivado do seu aspecto visual: tom, 
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textura, densidade, forma, cor, entre outros, sendo especialmente adequada para espaços de 

monoculturas e usos estáveis.  

c) A aproximação multidimensional que supõe uma mistura das aproximações 

precedentes: uns usos se classificam pela sua funcionalidade e outros pelas suas 

características visuais.  

Um único uso do solo pode corresponder a uma única ocupação do solo. No entanto, uma 

única classe de ocupação do solo pode suportar usos múltiplos, como por exemplo, a 

floresta que pode ser usada para várias finalidades, sejam essas: protecção do solo, 

preservação da fauna, caça, recreio e lazer, produção de madeira, entre outras. Por outro 

lado, um único sistema de uso do solo pode envolver a manutenção de diversas ocupações 

do solo, como é o caso de alguns sistemas de agricultura que combinam área cultivada, 

floresta, pastagens melhoradas, entre outros (Turner e Meyer, 1994, citado por Briassoulis, 

2000). 

A mudança do uso do solo pode causar uma consequente mudança de ocupação do solo, 

mas a ocupação do solo pode-se mudar mesmo que o uso do solo permaneça inalterado. É 

de salientar que, as mudanças ocorridas na ocupação do solo pelo seu uso não implicam, 

necessariamente, uma degradação do solo (Turner e Meyer, 1994, citado por Briassoulis, 

2000). 

Na análise da mudança da ocupação e uso do solo, é necessário primeiro contextualizar o 

significado de mudança, para que possa ser detectado no mundo real. Num sentido muito 

elementar, a mudança da ocupação e uso do solo designa, em termos quantitativos, as 

mudanças nas dimensões de área (aumentos ou diminuições), de um dado uso ou ocupação 

do solo. É de salientar que a detecção e medição da mudança depende da escala espacial 

(Briassoulis, 2000). A escalas espaciais menores1 num determinado intervalo de tempo, as 

mudanças do uso do solo podem não ser expressivas, enquanto que a escalas maiores, ao 

nível de um povoamento, por exemplo, se podem verificar mudanças muito significativas 

(Soares, 2004).  

                                                 

1 Há alguma confusão na literatura publicada acerca da terminologia para descrever diferentes escalas. Vários 
autores procuraram clarificar o assunto. No sentido cartográfico, a menor escala representa grandes áreas; por 
exemplo, um mapa do mundo pode estar a uma escala de 1:1 000 000, e uma grande escala refere-se a 
pequenas áreas, por exemplo, um mapa de uma cidade pode estar a uma escala de 1:5 000. Neste relatório, 
seguir-se-á essa convenção.  
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Na mudança da ocupação do solo, Briassoulis (2000) distingue dois tipos de mudança: 

a) conversão; que envolve a mudança de uma ocupação para outra; 

b) modificação; que envolve alterações de estrutura ou função sem que haja propriamente 

uma mudança do um tipo de ocupação para outro, como por exemplo: mudanças na 

produtividade, biomassa ou fenologia.  

A ocupação do solo pode sofrer mudanças por processos naturais como variações 

climáticas, erupções vulcânicas, e alterações nos leitos dos rios ou no nível do mar. No 

entanto, a maioria das mudanças da ocupação do solo, no presente e no passado recente, 

devem-se à acção humana (Turner et al., 1995); desta forma, segundo Meyer e Turner 

(1996) citados por Briassoulis (2000), o uso do solo condiciona a ocupação do solo pelas 

seguintes formas:  

a) convertendo, ou seja, alterando para um diferente estado em termos qualitativos; 

b) modificando, ou seja, alterando as suas condições quantitativas sem uma completa 

conversão; 

c) mantendo suas condições contra agentes naturais de mudança. 

Por sua vez, a mudança do uso do solo envolve (Briassoulis, 2000): 

a) conversão de um tipo de uso para outro, como por exemplo mudanças na mistura e 

padrão do uso do solo numa certa área; 

b) modificação de um determinado tipo de uso, que envolve alterações na intensidade do 

uso, como também alterações nas suas características  qualidades/atributos. No caso do uso 

do solo pela agricultura, as modificações das qualidades tipológicas podem-se ser ao nível 

da intensificação, extensificação, marginalização e abandono. 

Como já foi referido anteriormente, o uso do solo é configurado pela interacção de factores 

biofísicos e pelos factores humanos, no espaço e no tempo. Aplicando estes quatro 

factores, Agarwal et al. (2002) propõem a construção de uma estrutura analítica para 

categorizar e sumariar modelos das dinâmicas da mudança do uso do solo como se pode 

verificar na figura seguinte [Figura 2.1].  
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(Z)

 
Figura 2.1 – Estrutura tridimensional para rever modelos da mudança do uso do solo 
Agarwal et al., 2002). 

O espaço e o tempo são as duas primeiras dimensões, e permitem um ajuste comum em 

que todos os processos biofísicos e humanos se operam. Noutras palavras, os modelos dos 

processos biofísicos e/ou humanos operam num contexto temporal, num contexto espacial, 

ou ambos (Agarwal et al., 2002). 

2.1.1. A ocupação e uso do solo na definição de Paisagem 

Para Abreu e Correia (2001), “a paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde 

os factores naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao 

longo do tempo”. A paisagem não corresponde apenas ao revestimento superficial dos 

sistemas naturais ou artificiais que lhe estejam subjacentes, mas também a uma imagem 

desses mesmos sistemas. Desta forma, a paisagem desordenada reflecte sempre a 

existência de disfunções e desequilíbrios ambientais (Espenica, 1994).  

Neste sentido, a compreensão da paisagem envolve quer o conhecimento dos factores 

naturais – litologia, relevo, hidrografia, clima, solos, flora e fauna, estrutura ecológica – 

como dos factores humanos: o uso do solo e todas as outras acções humanas ao longo do 

tempo (Abreu e Correia, 2001).  

Assim, a paisagem reflecte as modificações da sua ocupação e uso do solo. Dado que a 

ocupação do solo é modificado sobretudo pelo uso humano, é essencial a compreensão da 

mudança do uso do solo, para compreender a mudança da ocupação do solo (Turner et al., 

1995).  

Desta forma, a análise da mudança do uso do solo leva à necessidade de entender os 

factores humanos da mudança. Briassoulis (2000), Bürgi et al. (2004) e Turner et al. 



 7

(1993) estão de acordo quanto aos factores humanos que geram mudança do uso do solo, 

sendo possível agrupar estes factores nas seguintes categorias: 

a) demografia, onde a variação populacional positiva está correlacionada com a expansão e 

intensificação da agricultura, verificando-se também o oposto; 

b) estrutura socio-económica e política, nível/qualidade de vida, políticas e instituições de 

economia, instituições políticas;  

c) tecnologia, já que a evolução tecnológica modelou a paisagem através das 

infra-estruturas de transportes (estradas, caminhos-de-ferro), permitindo o acesso a áreas e 

recursos anteriormente inacessíveis; 

d) cultura; tradições e valores culturais e atitudes individuais e colectivas. 

Em resumo, o uso do solo, que conduz à mudança da ocupação do solo, é moldado pelos 

factores humanos que determinam a direcção e a intensidade do uso (Briassoulis, 2000). 

2.2. Intensificação e extensificação do uso do solo nas zonas de montanha 

2.2.1. Caracterização das zonas de montanha  

As áreas de montanha de Portugal representam cerca de 30% do território continental. 

Devido às suas características físicas e modos de vida, estas zonas têm sido 

marginalizadas, repelindo população, com uma crescente vulnerabilidade em termos 

económicos, sociais, culturais, ambientais e políticos (Cristóvão, 2002). 

A paisagem rural do Noroeste de Portugal é caracterizada pela sua diversidade e 

heterogeneidade, dado a conjugação dos factores naturais e antrópicos, não sendo possível 

generalizar as paisagens agrícolas a grandes unidades territoriais (Cary, 1994). Embora as 

actividades humanas não são isentas de repercussões sobre o meio, a evolução das 

condições ambientais condiciona os modos de utilização, dando origem a um ciclo entre 

sociedade e ambiente (Silva, 2001). Assim, ao longo do tempo o homem optimizou os 

escassos recursos existentes, gerindo esses recursos com as necessidades das populações e 

combinando a exploração do meio com a sua conservação (Rey, 2001). 

Os factores naturais que condicionam a paisagem actuam fundamentalmente de duas 

formas diferentes (Cary, 1994):  
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a) o relevo, que actua sobre as variações climáticas, permite definir uma zonagem 

ecológica;  

b) por sua vez, o declive, as possibilidades de o sistematizar e a sua influência nos 

processos de evolução dos solos, condiciona o potencial produtivo e a viabilidade dos 

modelos tecnológicos a utilizar.  

Deste modo, as características físicas e climáticas presentes condicionam quer a 

localização dos núcleos urbanos como a ocupação do espaço, repercutindo-se nos sistemas 

produtivos agrícolas e pecuárias adoptados (Grupo de Trabalho Agro-Ambiental, 2002). A 

adaptação humana a estas condicionantes deu origem, ao longo do tempo, a uma gestão 

própria do território, gerando sistemas pastoris únicos, estruturados num aproveitamento 

estival da montanha, com deslocações de gente e rebanhos (Medeiros, 1984).  

Por seu lado, Méndez e Boado (1997) referem os aspectos socio-económicos 

característicos que completam a imagem das zonas de montanha: 

a) pecuária e agricultura como principal meio e forma de vida; 

b) limitações para a mecanização e modernização do sector agrícola; 

c) baixa densidade populacional e crescimento negativo da mesma; 

d) níveis socio-económico e sociocultural, de infra-estruturas e serviços públicos básicos, 

muito inferior aos do meio urbano. 

A economia tradicional baseava-se numa agricultura de subsistência e na produção animal 

em regime extensivo. Dado o carácter comunitário que caracteriza este território, a 

paisagem foi sendo modelada com socalcos, baldios, regadios tradicionais, moinhos, 

lagares e vezeiras (Miranda, 2005).  

A figura seguinte [Figura 2.2] esquematiza o sistema de organização espacial dos 

territórios de montanha no PNPG. 
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Figura 2.2. – Organização espacial dos sistemas tradicionais no PNPG (Grupo de Trabalho 
Agro-Ambiental, 2002). 

As aldeias de montanha, segundo Miranda (2005) caracterizam-se de uma forma geral “por 

terem acessibilidades difíceis, povoamento concentrado e ruas estreitas, alojamentos com 

fracas condições de habitabilidade, rigor climatérico, orografia agreste e acentuado 

despovoamento”.  

Desta forma, as áreas de montanha constituem sistemas complexos, diversificados e 

interdependentes (Herrero, 1997). 

2.2.2. Ruptura do sistema tradicional – mudanças do uso e ocupação do solo 

Embora as condições e recursos das zonas de montanha tenham servido de suporte às 

economias das populações locais, estes territórios são marcados por dinâmicas 

demográficas negativas. Factores como o isolamento geográfico e afastamento dos centros 

urbanos, assim como a baixa taxa de urbanização e carência de infra-estruturas, têm 

conduzido ao longo do tempo a fortes emigrações (Medeiros, 1984).  

Desde do final do século XIX até meados dos anos 50 do século XX, assistiu-se a um 

aumento da população nestas áreas. No entanto, as primeiras perdas demográficas tiveram 

lugar nos princípios do passado século, com as migrações ultramarinas (ADERE, 1999). A 

florestação dos baldios, gerada pela política florestal do Estado Novo, reduziu 

drasticamente o espaço e o número de efectivos, catalizando os fluxos migratórios 

(Medeiros, 1984 e ADERE, 1999).  

Já após o 25 de Abril, com o retorno da gestão dos baldios às populações, procedeu-se à 

queima de grande parte das áreas florestadas, para pôr em uso pastoril, potenciando um 

aumento dos efectivos pecuários (ADERE, 1999 e Rey, 2001). Todavia, Medeiros (1984) 
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refere que a criação destas novas áreas de pastagens, determinou a redução da permanência 

nas “brandas”. A florestação e a gestão da floresta existente tornaram-se uma via de 

rendimento económico, com crescente interesse para as populações. Esta actividade ganha 

uma importância substancial em meados dos anos 80, uma vez que, com os sucessivos 

fluxos migratórios e envelhecimento populacional, os sistemas tradicionais são postos de 

parte por falta de população e empenho, por consequência, segundo ADERE (1999) o 

número de efectivos diminui, sendo necessário por outro lado, o incremento de prados nos 

campos agrícolas para aumentar a produção de alimento para o gado. 

Actualmente, as actividades agrárias tradicionais perdem progressivamente a sua 

importância no desenvolvimento da economia e cultura da população. Este abandono é o 

reflexo do afastamento do campo pelos agricultores, a tempo parcial ou até mesmo 

completo para se dedicarem a actividades que proporcionem maiores rendimentos (Martín, 

1997), do fluxo de emigração rural para o urbano, gerando uma diminuição demográfica e 

envelhecimento populacional e, consequentemente, um aumento da idade média dos 

produtores (Soares, 2004).  

Os problemas da degradação da paisagem rural estão relacionados, fundamentalmente, 

com o abandono dos sistemas culturais, onde o abandono do cultivo em terraços, da 

pecuária e da silvicultura de montanha têm contribuído para essa degradação (Cary, 1994).  

Embora estes aspectos se traduzem, aparentemente, em sinais positivos na perspectiva da 

conservação, o resultado destas transformações alteram a realidade das zonas de 

montanhas, com impactes negativos quer agronómica como ambientalmente, que se 

reflectem na ocupação e uso do solo. O Grupo de Trabalho Agro-Ambiental (2002) destaca 

os seguintes aspectos: 

a) degradação ou desaparecimento crescente com o abandono de infra-estruturas agrícolas 

como, por exemplo, os socalcos, os sistemas de regadio tradicionais e os caminhos; 

b) aumento significativo de risco de incêndio; aumento do seu impacto negativo, pela sua 

frequência e intensidade, sobre os habitats naturais; 

c) degradação e erosão dos solos; 

d) alterações no ciclo da água; 

e) aumento dos factores de ameaça e degradação de habitats prioritários e/ou protegidos; 
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f) aumento de factores de ameaça sobre populações de espécies prioritárias e/ou 

protegidas; 

g) perda de biodiversidade e de recursos genéticos; 

h) degradação da paisagem; 

i) desaparecimento do mundo rural tradicional. 

As zonas de montanha não só padecem da crise da agricultura tradicional de montanha, 

como também tem-se vindo a agravar por outros factores como a invasão pelas residências 

secundárias e o turismo massivo em zonas especiais de conservação (Herrero, 1997). 

Aliada aos fortes fluxos migratórios, refere Medeiros (1984), está a proliferação de 

habitações de emigrantes que regressam, ou tencionam fazê-lo. Com o desenvolvimento da 

rede viária, ainda que deficiente, assiste-se a uma expansão de construções, quer a 

renovação das habitações existentes como o aparecimento de novas. À falta de planos 

disciplinares ou de respectiva aplicação, as novas edificações são construídas em encostas 

e avançam sobre os baldios, próximas dos principais núcleos urbanos locais. Com as 

visitas estivais dos emigrantes, certas actividades económicas, como “comércios” e 

restaurantes, encontram-se viradas para uma procura concentrada nessas épocas. 

Com o progressivo abandono dos campos agrícolas, assiste-se a uma mudança dessas áreas 

para usos não agrícolas, ligados principalmente à conservação da Natureza, turismo e 

cinegética.  

O turismo tem-se revelado um factor de desenvolvimento nas regiões economicamente 

mais desfavorecidas, tais como as zonas de montanha. Actualmente assiste-se à uma 

crescente escolha das áreas protegidas como destino turístico, dado a riqueza dos 

patrimónios natural e cultural e pela procura do contacto com a Natureza. No entanto, o 

aumento de visitantes, em particular nos meses de Verão, leva a efeitos negativos no 

ambiente, sejam eles modificações da paisagem, impactes ecológicos cumulativos e 

elevado consumo energético e de outros recursos. Por consequência, a qualidade do 

produto turístico é afectado, já que a preservação dos recursos naturais e culturais 

condiciona o interesse turístico (DGA, 1999). 
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2.3. Monitorização e planeamento 

Segundo Henriques et al. (2001), o “ ordenamento do território decorrente da diversidade 

das actividades, dos intervenientes e dos factores a ter em conta, da multiplicidade dos 

fenómenos a considerar e dos recursos envolvidos, faz com que as decisões sobre o 

território sejam muito complexas”.  

Para Turner (1990), os SIG surgiram como ferramentas úteis direccionadas a questões de 

estudo a nível da paisagem. Muitos dos problemas ecológicos actuais podem ser dirigidos 

mais facilmente recorrendo aos SIG, podendo dar resposta a questões do género: Como é 

que a estrutura modificou com o tempo? Que factores controlam as componentes da 

paisagem? Como podem as componentes da paisagem afectar os processos ecológicos? As 

dimensões das componentes da paisagem podem estar directamente relacionadas à função 

ecológica? Como é que as componentes da paisagem afectam a propagação do distúrbio? 

As mudanças da paisagem podem ser preditas usando modelos de simulação? De que 

forma a escala espacial influência a análise das componentes da paisagem? 

Desta forma, os SIG surgem como uma importante ferramenta para a planificação 

ambiental e ordenamento do território (Sendra e García, 2000) dada a sua capacidade de 

sintetizar grande número de variáveis, proporcionar modelos para fornecer a informação e 

instrumentos para análise e diagnóstico (Vega et al., 2003). No que diz respeito à 

informação necessária ao ordenamento do território, Henriques et al. (2001) considera que 

a informação relativa à ocupação do solo constitui uma base fundamental para qualquer 

processo de planeamento e ordenamento do território, em particular a caracterização da 

dinâmica do território. 

Para Sendra e García (1990), os SIG apresentam múltiplas aplicações que em conjunto 

podem-se ser classificadas nos dois seguintes grandes grupos: 

a) gestão e descrição do território; manutenção, cartografia e controlo de grandes 

infra-estruturas (redes de abastecimento e descargas de águas, rede telefónica), controle e 

gestão dos dados de cadastro e gestão urbana e municipal; 

b) ordenamento e planeamento do território; tarefas de planeamento urbano, ordenamento 

do território e a planificação ambiental, análise e preparação de políticas sobre o transporte 

(fluxo de tráfico, delimitação de áreas de influência, cálculo de rotas óptimas) e o 

Geomarkting e/ou a Geodemografia. 
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Uma das aplicações mais úteis dos SIG para o planeamento é a adequada cartografia e 

análise do uso do solo. De uma forma geral, a análise apropriada do uso do solo visa 

identificar a componente espacial mais adequada para futuros usos do solo de acordo com 

as exigências específicas, preferências ou predefinições de alguma actividade. A adequada 

análise do uso do solo mediante os SIG tem sido aplicada numa variedade ampla de 

situações incluindo as seguintes: aproximações ecológicas para a definição de locais 

apropriados para animais e plantas, conformidade do uso para as actividades agrícolas, 

avaliação e planeamento da paisagem, avaliação do impacte ambiental, selecção de locais 

apropriados para empreendimentos públicos e privados e planeamento regional 

(Malczewski, 2003).  

No entanto, segundo Sendra (2001), também existem deficiências significativas no uso dos 

SIG na tomada de decisão sobre problemas geográficos, sendo esta questão 

particularmente importante nas tarefas de planeamento do território. As causas para estas 

deficiências podem ser classificadas em dois tipos: 

a) problemas conceptuais ou metodológicos gerais, derivados da organização básica dos 

SIG; 

b) problemas técnicos relacionados com as funções normalmente disponíveis nestas 

ferramentas. 

2.4. Análise espacial e temporal da ocupação do solo 

A compreensão das componentes espaço e tempo da mudança da paisagem permite 

desenvolver modelos de dinâmica da ocupação do solo. Esta mudança ocorre devido a 

interacções complexas entre os factores fisiográficos e socio-económicos. Na realidade, a 

acção humana constitui a principal força no redimensionamento das regiões, visto que a 

estrutura física subjacente de uma paisagem confina frequentemente o uso do solo. O 

estudo das componentes espaço e tempo e das causas e consequências sociais e ecológicas 

das mudanças históricas, permitem predizer a dinâmica futura da paisagem, facultando o 

planeamento estratégico desta (Pan et al., 1999). 

O espaço e o tempo estão fortemente interrelacionados, sendo que, grande parte das 

informações referenciadas no espaço também se encontra referenciada para o tempo. As 

aplicações de apoio à decisão de planeamento e ordenamento devem incluir uma 

representação espacial associada a um apropriado controlo temporal. Os SIG permitem a 
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modelação do mundo real, que incluem essencialmente os aspectos espaço-temporais 

(Câmara et al., 2004).   

2.4.1. Análise espacial 

A compreensão da distribuição espacial de dados oriundos de fenómenos ocorridos no 

espaço é fundamental para o esclarecimento de questões centrais em diversas áreas do 

conhecimento, em particular em ambiente e agronomia, entre outras (Câmara et al., 2004). 

A análise espacial é um sub-campo da geografia e da ciência regional que estuda as 

propriedades que variam com a localização geográfica (Miller e Wentz, 2003). Permite 

mensurar propriedades e relacionamentos, tendo em consideração a localização espacial do 

fenómeno em estudo, ou seja, incorporar o espaço à análise que se pretende fazer (Câmara 

et al., 2004). Um objectivo compartilhado da análise espacial e dos SIG é melhorar 

potencialidades para compreender fenómenos e resolver problemas geográficos (Miller e 

Wentz, 2003). 

Segundo Câmara et al. (2004), existem três tipos de dados em análise espacial, sendo estes 

os seguintes: 

a) eventos ou padrões pontuais; ocorrências identificadas como pontos localizados no 

espaço, como por exemplo a localização de espécies vegetais; 

b) superfícies contínuas; que são resultantes do levantamento de recursos naturais, que 

incluem mapas geológicos, topográficos, ecológicos, entre outros; 

c) áreas com contagens e taxas agregadas; dados associados a levantamentos populacionais 

(censos, estatísticas), que se referem a indivíduos localizados em pontos específicos do 

espaço. 

A análise dos dados espaciais envolve a descrição exacta dos dados relacionados a um 

processo que ocorre no espaço, como também o estudo dos padrões e relações entre si. Os 

SIG permitem responder a questões básicas como: “onde?”, permitindo identificar os 

objectos/fenómenos espaciais na posição geográfica exacta, e o “quê?” permite a 

elaboração de um inventário dos objectos/fenómenos que existem num determinado local. 

Ao se perguntar “como?” é possível estabelecer conexões entre os objectos e os seus 

atributos. Nesta questão já são requeridos princípios básicos de análise espacial. 

“Quando?” é que ocorreu o fenómeno, ou as transformações começaram... Esta questão 

transporta para a dimensão temporal. Tão importante como a dimensão espacial, a 
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dimensão temporal permite monitorizar o território, assim como o que está a suceder ao 

longo do tempo. “E se?”… É a pergunta que leva à simulação espacial baseada em 

modelos complexos. Estes modelos de realidade são cada vez mais aceites como 

fundamentais no planeamento e gestão do território (Agarwal et al., 2002).  

2.4.2. Análise temporal 

Um dos objectivos dos SIG é que sejam capazes de delinearem e analisarem as mudanças 

na informação espacial. Os SIG não-temporais apenas descrevem um estado2 dos dados, o 

que implica que os estados históricos são essencialmente esquecidos e o futuro antecipado 

ou previsto não pode ser tratado. Assim, os SIG não-temporais anulam os processos que 

fazem com que os estados mudem de um ao seguinte, fazendo a dinâmica do mundo 

modelado difícil de analisar ou compreender. Contrastando com os anteriores, os SIG 

temporais delineiam a mudança de estado na área de estudo, armazenando estados 

geográficos históricos e antecipados (Langran, 1993). Dado que armazenam a informação 

temporal, segundo o mesmo autor, a análise temporal pode dar resposta às seguintes 

questões: 

a) onde e quando as mudanças ocorreram; 

b) que tipo de mudanças ocorreram; 

c) qual a média das mudanças; 

d) qual a periodicidade das mudanças. 

Em termos de representação (Câmara et al., 2004, Lopes, 2004 e Pedrosa, 2003), o tempo 

pode ser definido com base em três aspectos: variação, ordem e granularidade no tempo 

[Figura 2.3]:   

a) na variação temporal, o tempo é contínuo por natureza, no entanto, pode ser considerado 

discreto, para a sua simplificação de implementação, correspondendo a intervalos 

consecutivos com idêntica duração;  

b) a ordem temporal refere-se ao modo como o tempo flui; o tempo linear possui uma 

ordenação entre quaisquer dois pontos; quando considerado ramificado, o tempo pode sê-lo 

no futuro – tendo diferentes sucessores – ou no passado – tendo diferentes antecessores, o 

                                                 

2 Segundo Sendra (2001) um estado é a configuração de objectos num momento temporal. 
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que implica a possibilidade de se ter diferentes histórias futuras ou passadas. O tempo 

cíclico é utilizado para modelar eventos e processos recorrentes;  

c) no que diz respeito à granularidade, um instante de tempo corresponde a um ponto 

particular no tempo, enquanto que um intervalo designa o tempo decorrido entre dois 

instantes. Por sua vez, um período consiste de uma sequência de intervalos de tempo. 

Variação Ordem Granularidade

Discreto Linear Instantâneo

Período

Intervalo

Várias possibilidades 
futuras

Vários passados 
possíveis

Cíclico

Contínuo

Variação Ordem Granularidade

Discreto Linear Instantâneo

Período

Intervalo

Várias possibilidades 
futuras

Vários passados 
possíveis

Cíclico

Contínuo

 

Figura 2.3 – Estruturas temporais (Woerboys, 1995, citado por Câmara et al., 1999).  

2.4.3. Relacionamentos espaço-temporais 

A complexidade dos objectos espaço-temporais, fenómenos, eventos e processos 

representa um desafio para categorizar as questões que visam compreender o mundo 

dinâmico (Yuan, 2005).  

As séries de dados espaço-temporais são distinguidas por três componentes: espaço (onde), 

objectos (o quê) e tempo (quando), onde todos estes componentes estão altamente 

interrelacionados e as mudanças são relevantes [Figura 2.4] (Vlag e Menno-Jan, 2005).  

QuandoOnde

O Quê

Tempos/Eventos

Objectos

Localizações
QuandoOnde

O Quê

Tempos/Eventos

Objectos

Localizações
QuandoOnde

O Quê

Tempos/Eventos

Objectos

Localizações
 

Figura 2.4 – Componentes dos dados espaço-temporais (Peuquet, 1994, citado por Vlag e 
Menno-Jan, 2005).  
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Os dados espaço-temporais são classificados de acordo com o tipo de mudanças que 

ocorrem sobre o tempo, ou seja, as mudanças como aparecimento de desaparecimento, 

podem ser relacionadas com a componente “quando”. Além disso, as propriedades 

espaciais, como localização, forma e/ou tamanho, orientação, altitude, entre outras, podem 

estar relacionadas com a componente “onde”. Por último, são identificadas as mudanças 

das propriedades temáticas que são expressas através de valores dos atributos e que só 

podem ser descritas pela componente “o quê”. Na realidade, a componente “o quê” não só 

indica apenas o objecto por si só, mas também inclui as muitas multi-variáveis 

características do objecto (Vlag e Menno-Jan, 2005).  

Yuan (2005) acrescenta uma outra componente espaço-temporal, o “como” 

correspondendo à informação relativa às propriedades ou atributos, localização ou 

espacialidade, instantes de tempo ou duração e transições ou desenvolvimento. O mesmo 

autor apresenta ainda três classes de questões espaço-temporais que pedem a informação 

sobre: 

a) as mudanças num objecto ou característica; 

b) as mudanças na distribuição espacial de um objecto ou série de objectos; 

c) as relações temporais entre múltiplos fenómenos geográficos.  

Considerando as potenciais mudanças no espaço e no tempo Yuan (2005) enumera as 

mudanças espaço-temporais nas seguintes seis possibilidades: 

a) para um dado local, as ocorrências e a duração dos eventos podem mudar de tempo a 

tempo; 

b) para um dado ponto no tempo, um determinado fenómeno pode mudar as suas 

características de local para local; 

c) para um dado período de tempo, os atributos podem mudar do local com o tempo; 

d) para um dado evento, as suas características os componentes podem mudar no espaço 

com o tempo; 

e) para uma dada área, os seus atributos podem mudar de local e de tempo; 

f) para um dado evento, onde a sua localização pode mudar de tempo a tempo. 

Estas potenciais mudanças no espaço e no tempo foram posteriormente integradas em 

quatro classes de questões espaço-temporais como:  
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a) questões sobre os atributos; 

b) questões sobre a localização, propriedades ou relacionamentos espaciais; 

c) questões sobre o tempo, propriedades e relacionamentos temporais; 

d) questões sobre o comportamento e relacionamentos espaço-temporais. 

2.4.4. Dinâmica do espaço e do tempo na ocupação e uso do solo 

As distribuições espaciais vão sendo modificadas no decorrer do tempo. Um mapa de usos 

do solo actual evidência certas diferenças com outros do mesmo território, mas de um 

determinado tempo passado, ou seja, à medida que se retrocede-se no tempo tem-se uma 

mapa para cada momento temporal. Como se pode verificar na figura seguinte [Figura 2.5], 

as malhas de uso urbano expandiram-se pela fronteira do espaço rural, o que significa que 

se deu uma mudanças dos elementos geográficos (Puebla e Gould, 2000).  

 
Figura 2.5 – Estruturas temporais Woerboys, 1995, citado por Câmara et al., 1999).  

A) O tempo como variável contínua. 
B) O tempo como variável discretizada. 

Desta forma, a ideia de mudança está associada ao tempo. Segundo ainda os mesmos 

autores, estas mudanças afectam a componente do espaço, na medida em que: 

a) os elementos novos podem surgir no mundo real, que devem ser representados por 

meio de novos objectos nos SIG (como acontece entre T1 e T2, na Figura 1.5), 

b) ou podem simplesmente ocorrer modificação dos contornos dos elementos existentes, 

no sentido que um vem à fronteira do outro (como acontece entre T2 e T3, na Figura 1.5), o 

que leva a uma redefinição da geometria dos objectos que representam esses elementos. 

Por vezes, as linhas de fronteira não são reais já que, frequentemente, as mudanças no 

espaço dão-se de uma forma gradual. Na componente do tempo as mudanças são também 
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graduais, no entanto, pode-se simplificar esta componente num conjunto de episódios ou 

momentos temporais. Na realidade o tempo é uma variável contínua, ou seja, não existem 

linhas de fronteira entre momentos temporais distintos mas sim um suave gradiente 

(Puebla e Gould, 2000).  

Para a representação espaço-temporal da ocupação e uso do solo é essencial definir 

modelos e indicadores que possibilitam a compreensão das mudanças ao longo do tempo, 

assim como, as consequências associadas a determinados eventos e dentro de cada estado 

(Lopes, 2004). 

2.5. As matrizes de transição e cadeias de Markov 

Os modelos espaciais ou modelos de paisagem permitem simular as mudanças das 

propriedades do ambiente através do território geográfico. A aplicação destes modelos 

possibilitam “o entendimento dos mecanismos causais e processos de desenvolvimento de 

sistemas ambientais, e assim determinar como eles evoluem diante de um conjunto de 

circunstâncias, que são as condições circunjacentes ou de contorno e representam cenários 

traduzidos por diferentes quadros socio-económicos, políticos e ambientais”. Com o 

resultado obtido é possível testar hipóteses sobre possíveis trajectórias do sistema e suas 

implicações ambientais (Soares-Filho et al., 2003). Desta forma, os modelos da dinâmica 

da paisagem constituem instrumentos importantes para a compreensão das forças que a 

configuram (Gergel e Turner, 2002).  

Existem vários modelos de simulação, cuja escolha depende do objectivo, classificados em 

empíricos e sistémicos. Os modelos empíricos evidenciam os relacionamentos entre as 

variáveis do modelo, partindo do princípio que estes relacionamentos observados no 

passado continuarão no futuro. Nestes modelos incluem-se as cadeias de Markov, modelos 

logísticos de difusão e modelos de regressão. Os modelos sistémicos são descrições 

matemáticas de processos complexos que interagem entre si, enfatizando as interacções 

entre todos os componentes de um sistema (Pedrosa, 2003). A figura seguinte [Figura 2.6] 

esquematiza os tipos de modelos de simulação. 
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Figura 2.6 – Tipos de modelos (Pedrosa, 2003, adaptado de Lambin, 1994).  

2.5.1. Matrizes de Transição 

Para a construção de um modelo de simulação de mudanças é necessário definir 

inicialmente um modelo conceptual, no qual são esclarecidos os elementos ou estados de 

uma paisagem e suas transições possíveis. Uma matriz de transição é uma forma simples 

de representação de um modelo de estado e transições. Esta matriz não consiste num 

modelo espacial por si só, mas na distribuição da quantidade de mudanças por toda a 

paisagem, ou seja, o primeiro componente da função de mudança (Soares-Filho et al., 

2003).   

Uma forma de sumariar a mudança da paisagem é simplesmente registar todos os instantes, 

num princípio de célula-a-célula, no qual a célula mudou de tipo de ocupação nesse 

intervalo de tempo. Estes registos podem ser sumariados de uma forma concisa através de 

uma matriz, na qual para m tipos de ocupação é uma matriz m x m. Os elementos, nij, da 

matriz regista os números de células que mudaram do tipo de ocupação i para o tipo j num 

determinado intervalo de tempo. A matriz é convertida frequentemente em proporções 

dividindo cada um dos elementos pelo total da fila, dando origem a uma matriz P de 

transição. Os elementos, pij, da matriz P de transição generaliza a proporção das células de 

cada tipo de ocupação que se modificaram entre cada tipo de ocupação durante esse 

intervalo de tempo. Os elementos diagonais da matriz, pij, são as proporções das células 

que não mudaram (Gergel e Turner, 2002). Na figura seguinte [Figura 2.7] encontra-se 

representada uma matriz de transição. 
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 A F H I U Total 

A XAA XAF XAH XAI XAU 
 U 
 Σ  XAj  
 j=A 

F XFA XFF XFH XFI XFU 
  U 
 Σ  XFj  
 j=A 

H XHA XHF XHH XHI XHU 
   U 
 Σ  XHj  
 j=A 

I XIA XIF XIH XII XIU 
  U 
 Σ  XIj  
 j=A 

U XUA XUF XUH XUI XUU 
  U 
 Σ  XUj  
 j=A 

Total 
  U 
 Σ  XiA  
i=A 

  U 
 Σ  XiF 
i=A

 U 
 Σ  XiH  
i=A

  U 
 Σ  XiI  
i=A

  U 
 Σ  XiU  
i=A

  U 
 Σ  Xij  
ij=A 

       

Figura 2.7 – Matriz de Transição referente às categorias da ocupação do solo Lopes, 
2004).  

O modelo Markoviano é um caso específico de modelo de transição, onde as taxas de 

transição são estáticas ao longo do tempo. O seu uso apenas se limita à simulação da 

dinâmica de fenómenos ambientais, uma vez que não se trata de um modelo realístico, a 

não ser por um curto intervalo de tempo. Os modelos actuais tendem a utilizar matrizes 

dinâmicas, onde as probabilidades de transição são recalculadas a cada nova iteração por 

submodelos acoplados (Soares-Filho et al., 2003).   

Uma matriz de transição é uma formalização matemática dos processos de Markov que, 

segundo Baca (2002), permite: 

a) realizar uma análise da dinâmica da paisagem pela forma como as diferentes classes 

variam em dois tempos diferentes, em que o primeiro desses tempos é considerado o 

inicial; 

b) realizar projecções, ou seja simulações, dos estados da paisagem para datas futuras; 

c) avaliar as diferentes classes na forma como cederam as suas áreas para outras classes e 

respectivas percentagens, uma vez que, exceptuando o elemento da diagonal, os elementos 

em cada linha possui essa informação; 
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d) determinar quais as classes que não mudaram no intervalo estudado, que são as que se 

encontram no elemento diagonal da matriz;  

e) detectar a quantidade de área ou a percentagem de área total que permaneceu com as 

mesmas classes nos dois tempos e respectivas percentagens de cada classe. 

2.5.2. Cadeias de Markov 

O modelo das cadeias de Markov simula a predição de um sistema num determinado 

tempo a partir de estados precedentes. Isto é, a modelação não leva em consideração as 

variáveis explicativas e descritivas, baseando-se exclusivamente na análise da dinâmica 

interna do sistema. Trata-se de um procedimento discreto num tempo discreto, onde o 

valor do tempo t1 depende dos valores nos tempos t0 e t-1 (cadeia Markoviana de segunda 

ordem). O algoritmo compara dois mapas da ocupação do solo que se sucedem 

cronologicamente, e estima e configura uma matriz de probabilidade de transição. A 

predição materializa-se numa série de mapas de ocupação do solo (um para cada categoria) 

para um tempo futuro, onde o nível digital de cada píxel expressa a probabilidade de 

pertencer à categoria analisada (Paegelow et al., 2003).  

Como resultado obtém-se uma matriz de probabilidades de transição entre todas as 

categorias de ocupação do solo, ou seja, uma matriz de áreas de transição onde é indicado 

o número de pixéis que se podem submeter a uma transformação. Por último, obtém-se 

uma série de mapas de probabilidade condicional (0-1) para cada uma das categorias no 

tempo t1, como projecção desde t0. Para este modelo considera-se o número de unidades 

temporais (em anos por exemplo, que definem o número de iterações) ocorridas entre t-1 e 

t0, e entre a última data, t0, e a que se pretende modelar, t1, assumindo uma evolução linear 

(Paegelow et al., 2003) [Figura 2.8].  

 
Figura 2.8 – Representação dos processos temporais em cadeias de Markov (Castro, 
1999). 



 23

Um processo temporal em cadeias de Markov pode ser formulado a partir de n eventos 

possíveis, Ej, onde j = 1, 2, …, n, nos intervalos de tempo discretos, dos quais não têm de 

ser iguais. O estado anterior determina as probabilidades de ocorrência para cada um dos 

eventos. Cada estado é descrito pelo último evento gerado, ou seja, se o último evento foi 

Ej, o estado anterior será Mj. A probabilidade de que Ek seja o seguinte evento corresponde 

a uma probabilidade condicional: P (Ek/Mj). A esta situação é chamada probabilidade da 

transição do estado de Mj ao estado Ek. Para descrever completamente uma corrente de 

Markov é necessário conhecer o estado actual e todas as probabilidades da transição 

(Castro, 1999). 

Outra forma de descrever uma cadeia de Markov é através de um diagrama de estados, em 

que representa todas as probabilidade de estados e transição. Usando uma matriz de 

transição é também um método de exibir essas probabilidades (Castro, 1999 e Waner e 

Costenoble, 1997). Na figura seguinte [Figura 2.9] pode-se verificar um exemplo de um 

diagrama de estados e respectiva matriz de transição. 

             
Figura 2.9 – Representação dos processos de Markov (Waner e Costenoble, 1997).  
Nota: A ausência de setas no diagrama de estados indica a probabilidade zero.   

As cadeias de Markov apresentam, como qualquer outro modelo, determinadas vantagens e 

limitações. Segundo Pedrosa (2003), as cadeias de Markov apresentam as seguintes 

vantagens: 

a) simplicidade operacional e matemática do modelo aliadas à facilidade com que podem 

ser aplicadas a dados provenientes de sensoriamento remoto e SIG; 

b) não necessita de grande quantidade de dados antigos para prever o futuro. 

No entanto este modelo, refere o mesmo autor, tem as seguintes limitações: 
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a) não explica o fenómeno e é limitado na resposta espacial, embora possa fazer predições 

desde que os processos sejam estacionários; 

b) não suporta de imediato a inclusão de variáveis exógenas, como por exemplo variáveis 

socio-económicas, embora esta limitação possa ser superada. 

2.6. Cartas de Pressão Humana  

Como já foi referido anteriormente, o Homem constitui um factor imperativo na mudança 

no uso e ocupação do solo. A análise da repercussão das suas acções sobre a paisagem 

torna-se fundamental no planeamento do território.  

No intuito de se quantificar o nível de intensidade da presença humana, têm sido 

apresentadas diversas metodologias para a análise dos impactes associados à pressão 

humana. Na bibliografia consultada foram encontradas diferentes metodologias para o 

estudo desta temática em ambiente SIG, sendo aplicadas consoante os objectivos que se 

pretendem atingir. 

A Cartografia de Pressão Humana, desenvolvida por Paredes (2004) para a bacia 

hidrográfica do Rio Estorãos, pretende obter informação relativamente à pressão exercida 

pelo factor humano sobre o território. Este método baseia-se no relacionamento dos usos 

humanos com as infra-estruturas e sistemas de comunicação, atribuindo diferentes 

coeficientes para cada elemento que compõe os factores anteriores. O resultando final 

obtido é traduzido por uma carta de pressão humana, onde se encontram identificadas as 

áreas de menor a maior pressão.  

O Modelo Pressão-Estado-Resposta (PSR), inserido no sistema de indicadores de 

sustentabilidade, desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) (1993), reflecte as relações entre as pressões humanas sobre o meio, a 

transformações que provocam e as respostas políticas para provocar atingir um equilíbrio 

entre as actividades humanas e a preservação do ambiente (Lleras, Armenteras et al., 2002 

e Baidal et al., 2001). Segundo ainda os mesmos autores, este modelo organiza-se 

mediante três indicadores: 

a) indicadores de pressão; reflectem as pressões directas e indirectas sobre o meio, ou seja, 

a situação das forças económicas, sociais, demográficas, políticas e produtivas que 

ocasionam mudanças negativas sobre a biodiversidade; 
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b) indicadores de estado; descrevem as condicionantes ambientais num determinado 

momento, a quantidade e qualidade dos recursos naturais; como avaliação a situação da 

biodiversidade em cada momento, estes indicadores permitem efectuar um seguimento das 

mudanças que se vão verificando no seu estado, no decurso de um projecto, de um 

programa ou de uma política geral; 

c) indicadores de respostas; identificam as acções e medidas que vão sendo postas em 

prática para obter cenários desejados de biodiversidade, correspondendo ao grau em que a 

sociedade responde às mudanças ambientais. De uma forma sintética, reflectem as políticas 

dos diferentes níveis de governo e institucionais (nacional, regional e local).  

Baidal et al., (2001) refere ainda o Modelo DPSIR (que corresponde aos conceitos 

ingleses driving forces-pressure-state-impacte-response) criado a partir do modelo 

anteriormente descrito e desenvolvido pela Agência Europeia do Ambiente. O modelo 

incorpora as causas da pressão humana – crescimento económico e demográfico, 

urbanizações, intensificação agrícola, entre outros – e os impactos ou consequências das 

modificações das condições ambientais, quer na saúde humana como no próprio meio (por 

exemplo: diminuição da camada de ozono, cancro da pele, entre outros).   

Ainda no contexto do desenvolvimento sustentável, Ibisch et al. (2001) descreve uma 

metodologia de avaliação integral, onde o Estado de Conservação é uma das análises 

abordadas. Este método consiste na descrição das condições para a biodiversidade de um 

território devido às actividades humanas que envolvem a degradação de um ecossistema 

natural ou parte dele. Para a geração do mapa do estado de conservação são consideradas 

as variáveis que incidem sobre o estado de conservação dos recursos naturais, de uma 

forma directa como é a pressão humana, ou indirectamente como é a geração do acesso 

físico a uma área. As variáveis socio-económicas que determinam estes impactos são as 

seguintes: 

a) impacto projectado por densidade populacional, ajustar os dados da densidade 

populacional dos polígonos municipais aos centros urbanos donde existe maior densidade, 

às comunidades donde existe menor densidade e às áreas restantes de mínima intensidade; 

b) impacto projectado por acesso viário e gasodutos; consideram-se as vias de 

comunicação terrestres como meios de desenvolvimento económico e de acesso a zonas 

mais remotas; 
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c) impacto projectado por acesso fluvial; tal como o anterior considera-se as vias de 

comunicação, neste caso fluviais; 

d) impacto projectado por uso do solo; considera-se as mudanças do uso do solo por 

causas antrópicas como variáveis importantes de alteração do estado de conservação; 

e) impacto projectado pela actividade florestal; onde se considera o aproveitamento 

florestal. 

O cálculo final resulta da integração dos resultados de cada variável analisada 

independentemente.  

O Índice de Transformação Antrópica (ITA) é um indicador utilizado para quantificar a 

magnitude ou grau em que a paisagem é modificada, na avaliação da qualidade ambiental. 

Este índice é determinado para cada tipo de uso do solo, tendo em consideração o nível de 

transformação antrópica específica para cada tipo de uso do solo, a área ocupada por cada 

uso, assim como a quantidade de áreas com o mesmo uso. O resultado final é um mapa de 

intensidade de transformação antrópica, demonstrando os níveis de transformação para 

cada tipo de uso do solo (Karnaukhova e Loch, 2000, e Cruz et al., 1998). 

Outros métodos surgem para a avaliação dos impactos de determinadas actividades 

humanas como é o caso do turismo em ambientes naturais. A avaliação da Capacidade de 

Carga3 constitui uma referência importante dentro das técnicas de planificação e gestão 

turística, ao permitir a identificação do uso óptimo dos recursos, ou seja, o limite de 

desenvolvimento (Arias et al., 1999 e Baidal et al., 2001). Este limite é expresso 

numericamente, resultante de um processo complexo onde são considerados uma série de 

factores ecológicos, físicos, sociais, económicos e culturais (Arias et al., 1999). 

 

 

                                                 

3 Na literatura consultada foram encontradas diversas definições para a capacidade de carga, todas elas 
semelhantes entre si. Segundo a Agência Europeia do Ambiente (1998) citado por Baidal (2001), a 
capacidade de carga define-se como “ a máxima população que pode suportar indefinidamente num 
determinado habitat sem danificar de forma permanente a produtividade do ecossistema de que depende a 
população”. 



 27

3. METODOLOGIA 

A informação relativa à ocupação e uso do solo, bem como a sua evolução espacial e 

temporal é um dos principais temas que integram o debate sobre o desenvolvimento 

sustentável. O seu estudo exige a integração de análises espaciais e de análises 

socio-económicas, facto que tem sido, nos últimos anos, largamente reconhecido. Assim, a 

informação relativa à ocupação do solo constitui um instrumento privilegiado para a 

monitorização da dinâmica do território, permitindo obter uma noção da organização dos 

uso/ocupação do solo e das interrelações entre o meio físico e o homem, constatações estas 

importantes para estudos do território. 

Para Caetano et al. (2002) “a cartografia temática de ocupação de solo é uma ferramenta 

indispensável em estudos ambientais, na tomada de decisão em ordenamento e 

planeamento do território, e na definição de políticas de gestão de recursos naturais. Com 

esta cartografia, pode-se medir a extensão e distribuição de classes de ocupação do solo, 

analisar a interacção com outras classes, identificar locais próprios para certas actividades 

e planear para o futuro. Simultaneamente, estes dados servem de informação de base para a 

produção de informação mais complexa sobre outros temas (i.e., erosão do solo, 

impermeabilização).”  

3.1. Apresentação e descrição da informação base 

A recolha de informação constitui uma etapa fundamental na elaboração de um estudo, 

sendo a informação de base e a sua qualidade determinantes para a obtenção dos objectivos 

predefinidos. A informação de base foi adquirida do Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

Assim para desenvolver este projecto, foi utilizada informação de ordem diversa [Quadro 

3.1], nomeadamente: Ortofotomapas, Carta de Ocupação do Solo para 1990 (COS’90) e a 

Carta de Ocupação e Uso do Solo para o Alto Minho para 2000, Cartas das Áreas 

Queimadas, Cartas Militares, Atlas do Ambiente, Carta de Solos e Aptidão da Terra da 

DRAEDM, e diversa informação digital do PNPG. 
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Quadro 3.1 – Informação de base utilizada 

Temas Informação de Base Fonte de 
Informação 

Escala 
Base 

Formato 
Digital 

Carta de Ocupação Terras de Bouro Ortofotomapas IVV  1:10000 JPEG 

Carta de Ocupação Montalegre Ortofotomapas Municipia 1:5000 JPEG 

Carta de Ocupação (1990) COS’90 IGP 1:25000 Shapefile 

Carta de Ocupação e Uso do Solo 
para o Alto Minho (2000) COS’2000 CIGESA 1:25000 Shapefile 

Limites administrativos (PNPG) Rede de Áreas 
Protegidas Nacionais ICN - Shapefile 

Altimetria, hidrografia, toponímia, 
rede viária e precipitação. Informação digital PNPG - Shapefile 

Carta das áreas queimadas 
(1990-2000) Imagens de satélite DGRF - Shapefile  

Solos dominantes, aptidão, 
coeficiente de risco de erosão, 
litologia e relevo  

Carta de Solos DRAEDM 1:100000 Shapefile 

Cartas de insolação, humidade do ar 
e evapotranspiração  Atlas do Ambiente IA 1:1000000 Shapefile  

3.1.1. Informação de referência e estruturante 

A informação relativa à altimetria, rede viária, hidrografia, toponímia e limites 

administrativos, foi adquirida junto ao PNPG, disponibilizando-a para este trabalho. Para a 

delimitação da área protegida foi utilizado o limite do ICN (Instituto da Conservação da 

Natureza). 

A toponímia e a rede viária encontram-se organizadas segundo uma hierarquia. No que diz 

respeito à primeira, esta apresenta-se segundo concelhos, freguesias e lugares. 

Relativamente à rede viária, esta encontra-se dividida em estradas com mais de 5,5 m, 

estradas com menos de 5,5 m e caminhos.  

3.1.2. Ortofotomapas 

A delimitação/actualização das áreas referentes à ocupação do solo foi realizada com base 

nos ortofotomapas adquiridos ao Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), para o concelho de 

Terras de Bouro, e adquiridos à Municipia, para o território de Montalegre. 

Os ortos adquiridos ao IVV, correspondentes ao ano 2000, apresentam como principais 

características, um pixel de 0,30 m de resolução, a preto e branco perfazendo um total de 

35 folhas. Relativamente aos ortos da Municipia, foram obtidos no ano de 2002, 
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apresentam um pixel de 0,5 m de resolução, a cores perfazendo um total de 15 folhas, em 

que cada folha equivale ¼ de uma carta militar.  

Ambos os ortos estão georreferenciados num sistema de projecção de Gauss, Elipsóide 

Internacional, Datum Lisboa, em Coordenadas Militares. 

3.1.3. Cartas de Ocupação do Solo para 1990 (COS’90) 

A Carta de Ocupação do Solo referente ao ano de 1990 [Anexos 5.1 e 5.2], denominada 

por COS’90 foi concebida através da fotointerpretação baseada em ortofotomapas de falsa 

cor, seguida de digitalização em ecrã, considerando uma área mínima cartografável de 

0,5 ha e disponibilizada em modelo vectorial. Este trabalho foi realizado pelo ex-Centro 

Nacional de Informação Geográfica (CNIG), actual Instituto Geográfico Português (IGP), 

no qual foi definida uma legenda que descrimina a ocupação do solo em três níveis de 

desagregação: categorias, classes e sub-classes [Anexo 1.1].  

No quadro seguinte encontra-se descrito o sistema de referenciação geográfica do COS’90 

[Quadro 3.2]. 

Quadro 3.2. – Sistema de referenciação geográfica do COS’90 
Sistema de 
Projecção 

Datum 
Planimétrico 

Datum 
Altimétrico Elipsóide Coordenadas Rectangulares 

máxima e mínima (metros) 

Gauss Datum Lisboa Marégrafo de 
Cascais 

Hayford 
(Internacional) 

Xmin;Ymin: 122138; 277838 
Xmax;Ymax: 313594; 452868 

Fonte: IGP (2005). 

3.1.4. Carta de Ocupação e Uso do Solo para o Alto Minho para 2000 

A Carta de Ocupação e Uso do Solo para o Alto Minho para 2000 [Anexos 6.1. e 6.2] foi 

realizado no contexto do projecto “INTERREG III A – Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) para o território rural da Galiza/Norte de Portugal – SIG@GN” no âmbito do 

Programa Operacional do Norte de Portugal/Galiza; Eixo: (3) Desenvolvimento 

socio-económico e de promoção da empregabilidade; Medida (3.2) Desenvolvimento 

tecnológico, investigação e extensão da sociedade de informação (2003/2005). A área do 

trabalho deste projecto é o Alto Minho, abrangendo os concelhos de Arcos de Valdevez, 

Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, 

Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira. 
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3.1.5. Carta de Solos  

Os estudos necessários para a elaboração da Carta dos Solos e Aptidão da Terra de Entre 

Douro e Minho foram executados pelas empresas AgroConsultores e Geometral, para a 

Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM) datada de 1995 e à 

escala de 1/100000.  

Através da análise desta carta é possível retirar informação associada a um identificador 

(unidades cartográficas) correspondente às unidades fisiográficas estabelecidas na memória 

explicativa.  

Dado a indisponibilidade desta informação homóloga de Trás-Os-Montes, a legenda dos 

solos referentes a Montalegre foi seguida segundo a descrição da DRAEDM. Assim, para 

uniformizar a informação, apenas se realizou a caracterização consoante a compatibilidade 

da informação para toda área. Deste modo, a caracterização do clima não foi possível ser 

realizada através da Carta de Solos [Quadro 3.3]. 

Quadro 3.3 – Caracterização das unidades fisiográficas referentes à área de estudo.  
Sub-unidades 
cartográficas 

Unidades 
Fisiográficas Litologia Geomorfologia Aptidão 

da terra 
Solos 

dominantes 
Risco de 
erosão 

Cu 2.1 Qts2 t s A2F1 CMux.t (p) Baixo 
Cu 4.1 Lpt1 t p A3F1 CMup.t CMd Nulo 
Lu 1.3 Mxm2  x m A0F0 LPu.x RGul Muito Alto 
Lu 5.1 Fqm2 q.x m A0F3 LPu.q CMup Alto 
Lu 6.1 Qgmr2 g m A0F0 R Lpu.g Muito Alto 
Lu 6.2 Fgmr2 g m A0F0 R Lpu.g Muito Alto 
Lu 6.4 Mgmr2 g m A0F0 R Lpu.g Muito Alto 
Rd 2.2 Fgc  g c A2F2 RGdo.g ATc Nulo 
Ru 1.1 Qxm2 x o A0F3 RGul.x LPu Muito Alto 
Ru 1.3 Fxm2 x s A0F3 RGul.x LPu Muito Alto 
Ru 1.5 Mxo2 x m A0F3 RGul.x LPu Alto 
Ru 5.2 Fgo2 g o A0F3 RGuo.g Médio 
Ru 5.3 Mgo2 g o A0F3 RGuo.g Médio 
Ru 6.1 Qgm2 g m A0F3 RGuo.gLPu.R Alto 
Ru 6.2 Fgm2 g m A0F3 RGuo.gLPu.R Alto 
Ru 6.3 Mgm2 g m A0F3 RGuo.gLPu.R Alto 
Ru 7.2 Qgmr1 g m A0F3 RGuo.gLPu.R Alto 
Ru 7.4 Fgmr1 g m A0F3 RGuo.gLPu.R Alto 
Ru 7.5 Mgor1 g o A0F3 RGuo.gLPu.R Médio 
Ru 7.6 Mgmr1 g m A0F3 RGuo.gLPu.R Alto 
Ru 8.1 Mgo1 g o A0F3 RGuo.gATcdg Médio 
Tc 1.1 Qxo1 x o A3F2 ATcd.x Baixo 
Tc 1.2 Qxm1 x m A0F3 ATcd.x Médio  
Tc 7.2 Fgo1 g o A3F2 ATcd.gRGuog Baixo 
Tc 8.1 Qgo1 g o A3F2 ATcd.gRGuog Baixo 

Fonte: DRAEDM (1995).  
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As formações litológicas apresentam-se agrupadas com base nas características das rochas 

e dos solos desenvolvidos a partir dos materiais delas provenientes [Quadro 3.4].  

Quadro 3.4 – Designação das classes de litologia.  
Formações Litológicas  Designação  

g Granitos e rochas afins  
q.x Rochas quartzíticas e Xistos diversos e rochas afins 
t  Sedimentos detríticos não consolidados  
x Xistos diversos e rochas afins 

Fonte: DRAEDM (1995).  

Para a delimitação e caracterização das zonas homogéneas, no que respeita aos aspectos 

geomorfológicos [Quadro 3.5], estas encontram-se definidas em função da forma do relevo 

e dos declives dominantes.  

Quadro 3.5 – Formas do relevo.  
Unidades 

fisiográficas 
básicas  

Descrição  

c   

Cabeceiras de vales, fundos de vales secundários e bases de encostas, definindo situações 
côncavas ou plano-côncavas, onde dominam as formações coluvionares e englobando por 
vezes pequenas áreas de aluviões; os declives atingem normalmente os 5-6% podendo por 
vezes ir até aos 8%.  

m   

Superfícies de relevo muito ondulado ou acidentado, com declives dominantes superiores 
a 25-30%, mas geralmente inferiores a 40-45%: nas áreas graníticas os afloramentos 
rochosos são muito frequentes; as áreas cultivadas, sempre terraceadas, têm expressão 
reduzida e os socalcos são muito estreitos e com muros de suporte altos.  

o   

Superfícies de relevo ondulado ou muito ondulado ou encostas com situações planas ou 
plano-convexas, com declives dominantes em geral entre 15 e 25-30%; nas áreas 
graníticas são frequentes os afloramentos rochosos, sobretudo em cabeços e formações 
convexas; as áreas cultivadas estão terraceadas com socalcos de largura variável em 
função do declive das encostas e da altura dos muros de suporte, mas no geral estreitos.  

p  
Superfícies planas ou muito suavemente onduladas da aplanação do litoral e da zona 
ribeirinha, com declives que raramente ultrapassam 5-6% e onde os socalcos são raros ou, 
quando existentes, pouco expressivos.  

s  

Superfícies de relevo ondulado suave a ondulado em vales, planaltos ou encostas com 
predomínio de formas plano-côncavas ou planas, com declives em geral inferiores a 15%; 
incluem frequentemente situações de base de encosta ou de fundos de pequenos vales com 
formações coluvionares, mas não dominantes; o terraceamento (socalcos) é muito 
generalizado, abrangendo a maior parte das áreas cultivadas.  

Fonte: DRAEDM (1995).  

Em relação aos solos presentes, constituem associações de famílias, apresentadas pela 

unidade taxonómica dominante [Quadro 3.6].  
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Quadro 3.6 – Designação dos solos dominantes. 
Unidades Pedológicas 

Dominantes Designação 

ATcd.g Antrossolos Cumúlicos Dístricos em granitos e rochas afins 
ATcd.x Antrossolos Cumúlicos Dístricos em xistos e rochas afins 

CMup.t Cambissolos Húmicos-Úmbricos Pardacentos em sedimentos detríticos não 
consolidados 

CMux.t Cambissolos Húmicos-Úmbricos Crómicos em sedimentos detríticos não 
consolidados 

Lup.g Leptossolos Úmbricos em granitos e rochas afins 
LPu.q Leptossolos Úmbricos em rochas quartzíticas 
LPu.x Leptossolos Úmbricos em xistos e rochas afins 

RGdo.g Regossolos Dístricos Espessos em regolitos de granitos 
RGul.g Regossolos Úmbricos Delgados em granitos e rochas afins 
RGul.x Regossolos Úmbricos Delgados em xistos e rochas afins 
RGuo.g Regossolos Úmbricos Espessos em regolitos de granitos 

Fonte: DRAEDM (1995). 

A determinação do grau de risco de erosão teve por base a [k] erodibilidade do solo e o [d] 

declive médio das encostas, sendo este expresso através de um coeficiente [e]: 

e = k*d [Equação 3.1]

Com base nesta relação e nas limitações do uso e práticas de defesa associadas, foram 

definidos os graus de risco de erosão [Quadro 3.7].  

Quadro 3.7 – Coeficiente do risco de erosão.  
Graus do 
Risco de 
Erosão 

Descrição 

Nulo Terras com risco de erosão nulos ou muito reduzidos, sem necessidade de práticas de 
defesa ou já adoptadas e sem limitações de uso. 

Baixo 
Terras com pequenos riscos de erosão, aptas para agricultura, com necessidade de 
práticas muito simples de defesa (faixas de culturas alternadas, revestimento do terreno 
na época mais chuvosa e, nalguns casos, lavoura segundo as curvas de nível, etc.). 

Médio 

Terras com risco de erosão moderados, sem aptidão actual para agricultura, mas 
podendo, nalguns casos, ser agricultada com cuidados especiais de defesa, 
nomeadamente culturas segundo as curvas de nível, terraceamentos, etc., com aptidão 
para exploração florestal e/ou silvo-pastorícia. 

Alto Terras com riscos de erosão elevados, sem aptidão para a agricultura e com aptidão 
marginal para exploração florestal e/ou silvo-pastorícia. 

Muito alto Terras com risco de erosão muito elevado, sem aptidão para a agricultura, exploração 
florestal e silvo-pastorícia. 

Fonte: DRAEDM (1995).  
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3.1.6. Carta de Aptidão da Terra 

No que se refere à Carta de Aptidão da Terra, o sistema utilizado para a sua avaliação em 

relação aos usos agro-florestais, baseou-se na classificação de diversos usos (land 

suitability evaluation) recomendada pela FAO. Para tal, foram considerados diversos 

princípios básicos, nomeadamente: os usos específicos, o contexto económico e social e os 

factores do meio físico (geologia, geomorfologia, zonagem climática, solos, topografia, 

coberto vegetal, etc.). Esta carta é classificada para o uso agrícola [A] e florestal [F], sendo 

que associado ao uso é adicionado um algarismo que corresponde a um determinado grau 

de aptidão, [0] nula, [3] marginal, [2] moderada e [1] elevada [Quadro 3.8].  

Quadro 3.8 – Classes de aptidão.  
Classes de Aptidão  

Uso Agricola (A) Florestal e/ou Silvo-pastorícia (F)  
A1 Aptidão elevada  F1 Aptidão elevada  
A2 Aptidão moderada  F2 Aptidão moderada  
A3 Aptidão marginal  F3 Aptidão marginal  
A0 Sem aptidão  F0 Sem aptidão  

Fonte: DRAEDM (1995).  

3.1.7. Carta das áreas queimadas (1990-2004) 

A Carta das áreas queimadas foi elaborada pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA) 

para a Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF), iniciado em 1993. A Carta é 

produzida anualmente, recorrendo a imagens de satélite Landsat. A área mínima das áreas 

queimadas cartografada é de 25 ha, nos anos iniciais, entre 1990 e 1992, tendo sido 

reduzida para 15 ha, em 1993 e 1994, sendo de 5 ha desde 1995 inclusive. O sistema de 

coordenadas utilizado é o de Coordenadas Militares. 

3.2. Métodos de Fotointerpretação 

A interpretação de fotografias é o acto de examinar imagens fotográficas com o propósito 

de identificar objectos e estabelecer julgamentos sobre as suas propriedades. A 

interpretação visual das imagens fotográficas foi dividida em três etapas inter-relacionadas: 

fotoleitura, fotoanálise e fotointerpretação propriamente dita. A fotoleitura consistiu 

essencialmente na identificação e reconhecimento dos objectos na imagem; a fotoanálise 

no exame dos respectivos objectos na tentativa de distinguir as relações dos elementos que 

as definem, estabelecendo associações e ordenamento desses elementos; e a 
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fotointerpretação que, através de métodos indutivos, dedutivos e comparativos, teve o 

intuito de definir o significado dos objectos e feições presentes na fotografia.  

O estudo sistemático das imagens aéreas envolveu várias características básicas dos 

elementos de reconhecimento que permitiram a extracção de informação do terreno. As 

características tidas em consideração na análise visual das imagens foram as seguintes: 

tonalidade ou cor, textura, forma, padrão, sombra, localização e tamanho.  

No trabalho em causa, tendo como objectivos a obtenção de informação gráfica e numérica 

sobre a ocupação e uso do solo do PNPG, tornou-se necessário que sobre a cobertura orto-

fotográfica fossem delimitadas as parcelas que se distinguem quanto à utilização e 

ocupação. As manchas foram definidas tendo em consideração a homogeneidade das 

parcelas, sendo a área mínima fotointerpretável de 0,5 ha. 

No que se refere à legenda da Carta de Ocupação do Solo de 1990, verificam-se três níveis 

de desagregação, nomeadamente categorias, classes e sub-classes. Devido à limitação de 

uma série de factores, entre os quais o factor tempo, atingiu-se um nível de desagregação 

correspondente às classes. No entanto esta informação poderá servir de base, facilitando o 

desenvolvimento de trabalhos futuros, cujos objectivos passem por uma caracterização 

mais detalhada em termos de ocupação do solo da referida área. 

A metodologia utilizada na definição da legenda será a mesma do ex-Centro Nacional de 

Informação Geográfica (CNIG) realizada em 1990, que descrimina a ocupação do solo a 

partir de um exercício de fotointerpretação, permitindo posteriormente a sobreposição da 

ocupação de 1990 relativamente à base fotográfica do ano 2000. Desta forma poderá fazer 

se uma análise da dinâmica do território, designadamente no que respeita à evolução da 

urbanização e edificação, bem como da expansão/regressão ou abandono de terras 

agrícolas e florestais, através da comparação de informação obtida nos dois momentos 

distintos. 

3.2.1. Legendas e chaves de Fotointerpretação 

3.2.1.1. Uso do solo 

Quanto à natureza da utilização do solo, consideraram-se as seguintes situações: 

Áreas sociais; áreas de tecido urbano, ocupadas por edifícios e estruturas associadas, 

equipamentos sociais e infra-estruturas, grandes vias de comunicação e zonas improdutivas 
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relacionadas com a actividade humana; situam-se igualmente neste âmbito os parques e 

jardins urbanos;  

Áreas agrícolas; áreas constituídas por terras aráveis, com culturas temporárias e/ou 

permanentes e terras com prados e pastagens permanentes; 

Áreas florestais; áreas que apresentam formações arbóreas constituídas por essências 

florestais, ou formações não arbóreas mas em que existam ocorrências florestais com um 

grau de coberto4 igual ou superior a 10%. 

Meios semi-naturais; áreas que, apesar da presença de vegetação não se verifica actividade 

agrícola ou florestal, embora possam ser utilizadas como pastagens naturais; nesta 

categoria inclui-se também terrenos sem capacidade para a produção vegetal, como as 

areias litorais e os afloramentos rochosos; 

Superfícies com água; correspondem a superfícies cobertas por água (estuários, cursos de 

água, lagoas, albufeiras, mar e oceano) ou ocupações características de meios aquáticos 

(salinas, sapais, zonas intertidais e pantanosas interiores e paúls). 

Tendo em conta a utilização do solo, descrevem-se alguns critérios que pretendem 

diferenciar os principais tipos de utilização: 

a) Social; relativamente às áreas sociais consideraram-se os terrenos ocupados por 

construções e infra-estruturas de apoio à actividade humana e os terrenos estéreis ou quase 

estéreis do ponto de vista da ocupação vegetal, devido à intervenção humana (ex: 

pedreiras, estaleiros de construção civil). 

b) Agrícola; na utilização agrícola, consideraram-se dois tipos de ocupação: 

Estreme; quando uma só cultura ou actividade ocupa mais de 75% da área total da parcela; 

Consociada; quando existem várias culturas ou actividades numa mesma parcela mas 

nenhuma delas atinge 75% da área total da parcela; nesta situação, considera-se a cultura 

dominante a que for responsável pela maior parte da área ocupada. Neste caso, fez-se 

apenas referência a duas actividades principais, considerando-se dois tipos de ocupação: 

Ocupação principal; actividade responsável pela ocupação da maior parte da área; 

Ocupação Secundária; responsável pela segunda actividade da parcela em causa. 

                                                 

4 Razão entre a área da projecção horizontal da copa sobre a área total da parcela. 



 36

Por vezes, verifica-se que uma mesma parcela é constituída por terras aráveis, terras com 

prados e pastagens permanentes e pelas matas florestais, ou seja, apresenta ao mesmo 

tempo ocorrência de actividades agrícola e florestal. Neste caso, distinguiram-se duas 

situações: 

i) Utilização florestal dominante; agricultura sob-coberto ou espaço ocupado por 

manchas florestais e parcelas de cultura agrícola; neste caso, a parcela referenciou-se 

indicando o código da espécie florestal na ocupação principal e a actividade agrícola como 

ocupação secundária; 

ii) Utilização agrícola dominante; parcela de utilização agrícola onde se verifica a 

presença de árvores florestais de forma dispersa; estas árvores são normalmente designadas 

por “árvores fora da floresta” e a sua presença foi assinalada aplicando como primeiro 

carácter o código relativo à utilização agrícola do solo e como segundo código o que 

identifica a espécie florestal; o limite mínimo para a sua referênciação foi de cinco árvores 

por hectare, no caso das árvores encontrarem-se dispersas ou de 5% da área da parcela, no 

caso de bosquetes ou faixas. 

c) Florestal; nas áreas florestais, a ocupação considerou a constituição dos povoamentos, 

atendendo a dois tipos: 

Povoamento puro; constituído por uma só espécie florestal, ou no caso de várias espécies, 

pelo menos uma delas ocupa 90% da área útil; diferenciaram-se os povoamentos 

constituídos por espécies florestais de folhosas ou de resinosas. 

Povoamento misto; constituído por duas ou mais espécies em que nenhuma atinge 75% do 

coberto, considerando-se a espécie dominante aquela que é responsável pela maior parte do 

coberto florestal; nestes povoamentos, como acontece nas consociações, fez-se apenas 

referência a duas espécies florestais, classificando em dois tipos de ocupação: 

Ocupação principal; espécie dominante; 

Ocupação secundária; espécie dominada. 

d) Meios semi-naturais; nos meios semi-naturais foram considerados dois tipos de 

ocupação: 

Inculto; atribuiu-se às parcelas com cobertura vegetal de porte arbustivo, lenhosos ou 

herbáceas, de origem natural, onde não se verificasse uma actividade agrícola ou florestal, 
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podendo resultar de um pousio agrícola, constitui uma pastagem espontânea ou terreno 

simplesmente abandonado. 

Improdutivo; designaram-se as parcelas constituídas por terrenos praticamente estéreis do 

ponto de vista da produção vegetal como resultado de limitações naturais (ex: afloramentos 

rochosos). 

e) Superfícies com água; em relação a esta utilização foram consideradas as superfícies 

ocupadas por água, bem como as zonas pantanosas e intertidais. 

3.2.1.2. Ocupação do solo 

No que diz respeito à informação referente à ocupação do solo, esta constitui um elemento 

singular para a monitorização da dinâmica da região, particularmente no que respeita à 

evolução de processos de urbanização/edificação, florestação/desflorestação, 

expansão/regressão das áreas agrícolas e incultos. Esta informação permite documentar e 

esclarecer alguns aspectos da transformação da paisagem. 

Para cada uma das ocupações do solo foram utilizados dois dígitos de fácil memorização 

pelo fotointérprete. O significado destes dígitos modificou-se de acordo com a utilização 

do solo [Anexo 1.2]. 

Para cada nível de ocupação do solo consideraram-se diferentes categorias e classes, que 

serão descritas de seguida. 

a) Ocupação do solo de natureza social 

U – Esta categoria corresponde às áreas de tecido urbano contínuo e descontínuo, 

caracterizados por núcleos ou agregados habitacionais e outros espaços fora do tecido 

urbano consolidado; incluída nesta categoria está a classe [UU]. 

SL – espaço livre entendido como espaço exterior, enquadrado na estrutura verde urbana, 

que se presta a uma utilização menos condicionada, a comportamentos espontâneos e a 

uma perspectiva de lazer/recreio por parte da população utente. Inclui, nomeadamente: 

jardins e parques urbanos; esta categoria engloba apenas uma classe, [SL]. 

S – equipamentos sociais de base de actividade económica; inserida nesta categoria existe 

a classe [SW] que designa zonas industriais e comerciais, vias de comunicação, zonas 

portuárias, aeroportos e outras infra-estruturas e equipamentos (ex: complexos 

desportivos). 
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JJ – áreas improdutivas resultantes de acções antropogénicas, cujo potencial se encontra 

comprometido ou condicionado; nesta categoria está incluída a classe [JJ] que corresponde 

a pedreiras, lixeiras, estaleiros de construção civil e outras áreas degradadas. 

b) Ocupação do solo de natureza agrícola 

C – Culturas cujo ciclo vegetativo não exceda um ano (culturas anuais), desde hortícolas a 

forragens; normalmente estas culturas ocupam as áreas com melhores condições 

edafoclimáticas. 

V – Áreas plantadas com vinha contínua e/ou descontínua (bordadura ou cordão), em 

cultura pura ou associada, em produção ou não (mas já enxertadas) destinadas à produção 

de vinho ou de uvas. 

A – Povoamento regular de árvores de fruto com uma densidade mínima de 100 

árvores/ha. 

O – Povoamento regular de oliveiras com uma densidade mínima de 45 árvores/ha. Todas 

estas categorias foram divididas em várias classes, de acordo com o tipo de ocupação do 

solo. Por exemplo, uma parcela em que a cultura anual [C] ocupa mais de 75% da área 

total da parcela, considerou-se uma ocupação extreme [CC]; já no caso da parcela estar 

ocupada por uma consociação em que, por exemplo, a vinha é responsável pela cobertura 

da maior parte da área total da parcela (ocupação principal) e a cultura anual tem uma 

ocupação secundária, designa-se por [VC]. 

No caso das culturas anuais em que na mesma parcela aparecem áreas com vinha e áreas 

com algumas árvores, por exemplo, utilizou-se o código [CX]; estes sistemas designam-se 

por culturais e parcelares complexos. 

D – áreas ocupadas com medronheiro e outras arbustivas que desenvolvem constantemente 

ramos novos a partir da base, apresentando pequenos troncos de diâmetro mais ou menos 

uniforme. 

G – áreas ocupadas com plantas herbáceas semeadas, destinadas a serem comidas pelo 

gado no local onde crescem; fazem parte desta categoria os terrenos férteis e regado 

próprio para prado permanente; esta categoria engloba apenas os prados e lameiros [GG]. 

c) Ocupação do solo de natureza agro-florestal 
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Esta categoria corresponde às áreas englobadas simultaneamente por territórios agrícolas e 

florestais. 

C – parcelas caracterizadas de natureza agrícola, onde se verifica a presença de árvores 

florestais que serão assinaladas colocando como primeiro caracter o código referente à 

ocupação agrícola e como segundo, o código que identifica a espécie florestal; por 

exemplo, cultura anual com carvalho dispersa terá o código [CQ]. 

F – parcelas em que a espécie florestal é dominante e a cultura agrícola faz parte do 

sob-coberto. Por exemplo, cultura agrícola de sob-coberto de castanheiros será 

referenciada por [NC]. 

d) Ocupação do solo de natureza florestal 

Na ocupação do solo de natureza florestal, consideraram-se as terras arborizadas com 

espécies florestais, quer se trate de povoamentos puros, quer se trate de povoamentos 

mistos e foram caracterizadas com base nas espécies florestais presentes, sendo 

diferenciadas as seguintes categorias: P – Pinheiro bravo, M – Pinheiro manso, Z – 

Azinheira, N – Castanheiro bravo, M – Castanheiro manso, Q – Carvalho, E – Eucalipto, F 

– Outras folhosas, R – Outras resinosas e Povoamento florestal misto (folhosas + 

resinosas). 

Os povoamentos florestais referidos foram subdivididos em várias classes, de acordo com 

a sua constituição. No caso dos povoamentos puros, foi indicado o código da espécie em 

causa, por exemplo, um povoamento puro de pinheiro bravo foi referenciado por [PP]. Nos 

povoamentos mistos, foi colocado o dígito da espécie dominante em primeiro lugar e 

depois a espécie que se encontra na situação de dominada como, por exemplo, um 

povoamento misto de pinheiro bravo com eucalipto [PE]. 

Para identificar ao nível da fotografia aérea, as áreas de floresta, teve-se em consideração 

várias características de análise visual, nomeadamente a tonalidade, textura, forma da copa 

e por vezes a localização. 

No caso das folhosas, apresentam uma textura de copa específica com formas 

arredondadas e normalmente, com tonalidade mais clara. Quanto às resinosas, estas 

apresentam uma tonalidade mais escura, com uma textura da copa específica (picotada) e 

forma granulada. 
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Relativamente à localização, considerou-se o enquadramento das espécies em relação ao 

sítio onde se encontravam. Como exemplo, pode dizer-se que é frequente encontrar outras 

folhosas [FF] em zonas ribeirinhas. 

e) Ocupação do solo de natureza inculto 

Incultos foram considerados os terrenos com cobertura vegetal com porte arbustivo, 

lenhoso ou herbáceas, de origem natural, onde não se verifica uma actividade agrícola ou 

florestal, podendo resultar de um pousio agrícola ou simplesmente um terreno abandonado. 

I – consideraram-se as áreas com pastagens pobres e vegetação arbustiva baixa – matos 

[II], no entanto, ocorrem situações em que há a presença de arvoredo florestal disperso em 

pequenos bosquetes (floresta degradada ou de transição), por exemplo terrenos incultos 

com oliveiras dispersas. Neste caso será indicado o código [I] na ocupação principal e o 

código da espécie florestal na ocupação secundária, [IO]. 

J – terrenos improdutivos que resultam de condições naturais e sem ou com pouca 

cobertura vegetal. No caso de terrenos pedregosos com carvalhos dispersos considerou-se 

[JQ]; nos solos sem cobertura vegetal e rocha nua, areias, praias ou dunas, denominou-se 

[JY]. 

f) Ocupação do solo com água 

Relativamente a esta ocupação do solo, foram consideradas as seguintes categorias: 

H – consideraram-se as superfícies com água e meios aquáticos. No caso das superfícies 

ocupadas com água (cursos de água, lagoas e albufeiras, entre outros), utilizou-se 

igualmente o código [H] no segundo carácter [HH] e no caso dos meios aquáticos (ex: 

zonas pantanosas e sapais) utilizou-se o código [Y] no segundo carácter [HY]. 

3.2.2. Critérios utilizados na fotointerpretação 

O estudo sistemático das orto-fotografias envolveu um conjunto de características 

fundamentais dos elementos representados. As características realmente úteis para 

qualquer tarefa específica e a forma como são consideradas dependem do campo de 

aplicação mas, a maioria das aplicações consideram as seguintes características básicas: 

tamanho, forma, tom, textura, sombra, padrão, localização e associação 

Relativamente à tonalidade, esta representa o registo da radiação que foi reflectida ou 

emitida pelos objectos da superfície. Independentemente da cor, esta varia de clara 
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(elevada radiância) a escura (baixa radiância) sendo este o critério que melhor diferenciou, 

por exemplo, estratos de vegetação (folhosas/resinosas). 

A textura resulta do arranjo de muitos elementos iguais ou similares presentes na imagem, 

que estão numa mesma área ou que, em conjunto, constituem um objecto. Algumas vezes 

apresenta padrões lisos ou rugosos e homogéneos ou heterogéneos, ou uma combinação 

destes, o que possibilita diferenciar áreas que apresentem a mesma tonalidade. 

O padrão define o arranjo espacial dos objectos que depende do tipo de imagens 

analisadas, escala e resolução espacial. 

A localização representa a posição relativa do objecto na imagem. Por vezes, não é 

possível identificar directamente um curso de água mas pela localização da galeria ripícola, 

tendo em consideração o conhecimento de que esta o acompanha, este pode ser 

identificado indirectamente. 

A forma indica a disposição espacial dos elementos texturais com propriedades comuns. 

Como critério para fotointerpretação, a forma tem significância no seu sentido mais amplo, 

que envolve o relevo. 

Normalmente é preferível que as fotografias sejam tiradas em condições que permitam 

obter sombras pequenas porque, de contrário, existem muitos detalhes úteis para a 

fotointerpretação que podem não ser detectados por se situarem em zonas de sombra. Por 

outro lado, a ausência total de sombra também deve ser evitada, o que implica uma 

diminuição de contraste numa fotografia. 

O tamanho dos objectos é função da resolução do sistema e da escala das imagens. A 

dimensão mínima identificável numa fotografia é da ordem dos 0,3 mm, podendo ser 

detectadas imagens com dimensões inferiores mas a sua identificação é praticamente 

impossível. 

3.3. Validação da Carta de Ocupação e Uso do Solo 

Após o processo de fotointerpretação e delimitação das manchas de ocupação do solo, 

tornou-se necessário efectuar todo um processo que nos indique a qualidade dos resultados 

obtidos, bem como o grau de fiabilidade do processo de fotointerpretação realizado. 

Os trabalhos de validação e verificação do método de classificação utilizado foram 

efectuados com base na recolha de informação pontual no terreno, através de uma rede de 
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pontos de amostragem. Na elaboração do plano de amostragem, tendo como finalidade a 

validação de cartografia temática teve-se em consideração determinados critérios, 

nomeadamente: características da área de estudo, objectivos a atingir, tempo disponível e 

encargos associados. 

Relativamente à área em estudo, tendo em consideração a sua extensão, torna-se 

inconveniente e inviável analisar de uma forma contínua toda a área de trabalho, 

recorrendo-se então a uma amostragem, formada por um determinado número de unidades 

amostrais. Esta amostra é seleccionada com o objectivo de captar a variação espacial de 

um universo muito maior, representando-o de forma significativa. 

Os aspectos a considerar na realização de uma amostragem são os seguintes: tamanho ou 

forma das unidades amostrais, método de selecção da amostra e número de unidades de 

amostra. 

As unidades amostrais utilizadas foram estabelecidas por agregados correspondentes a 

áreas de ocupação e uso do solo (polígonos). O método de selecção utilizado foi uma 

amostragem aleatória simples onde os elementos a verificar elegem-se de forma a terem a 

mesma probabilidade de serem seleccionados, ou seja, a eleição de um não influência a do 

seguinte. Este método foi seleccionado devido ao seu carácter probabilístico que torna este 

tipo de amostra mais sólida estatisticamente, sendo o mais aconselhável, visto considerar 

um número baixo ou moderado de classes. 

Tendo em consideração os objectivos e as características da área em estudo, foi criada uma 

rede de amostragem perfazendo um total de 200 pontos para o território do PNPG a 

validar. Na deslocação ao campo, utilizou-se uma ficha de campo com informação relativa 

à fotointerpretação realizada, bem como a informação obtida através de observação directa. 

À medida que se efectuava a verificação dos pontos de amostragem, também se efectuaram 

validações nas proximidades dos percursos estabelecidos, assim como se efectuaram 

deslocações a áreas que a quando da fotointerpretação suscitaram dúvidas. 

Posteriormente e por se considerar uma das formas mais simples e completa de apreciar os 

resultados de um classificador, elaborou-se uma matriz de erro ou de confusão para 

categorias [Anexos 2.1] e classes [Anexos 2.2]. Esta é uma matriz quadrada de números 

que expressam a quantidade de unidades amostrais, associada a uma dada categoria 

durante o processo de classificação efectuado, e a categoria real a que pertencem essas 

unidades [Figura 3.1]. Cada célula no interior da tabela contém um valor (nij), refere-se ao 
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número de observações da categoria i, classificadas pelo classificador na categoria j. As 

observações da diagonal principal (nii) referem-se às classes correctamente classificadas. 

Nas margens da matriz podem representar-se os valores de precisão relativos a cada 

categoria assim como os erros de omissão e comissão. 

Os erros de comissão são informações provenientes da matriz sobre o número de pontos de 

amostragem que estão a ser incluídos de forma errada numa classe particular e os erros de 

omissão são informações adquiridas sobre o número de pontos que estão a ser excluídos de 

forma errada da categoria a que pertenceriam. 

 
Figura 3.1 – Organização da informação na matriz de categorias de erro ou confusão 
(Soares, 2004). 

Para avaliar a qualidade de uma classificação em relação à realidade, utilizou-se o 

coeficiente kappa. Este é obtido mediante a adopção de uma referência para a comparação 

dos mapas produzidos, relacionando a informação associada a determinados pixeis, 

correctamente ou incorrectamente classificados. 

     U    

 N Σ Xij – Σ (Xi*Xj) 
[Equação 3.2]K =   i=j      ij=A  

    U   
  N2 – Σ (Xi*Xj)  
     i,j=A   

Onde: 

K = coeficiente Kappa de concordância; 
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N = número de observações (pontos amostrais); 

Xij = observações na linha i e coluna j, respectivamente; 

O seu valor pode oscilar entre 0 e 1, sendo tanto mais preciso quanto mais próximo de 1 

estiver o valor de kappa. As classificações obtidas com um índice Kappa superior a 0,75 

consideram-se adequadas (concordância elevada). 

3.4. Organização e preparação da cartografia temática 

Para a correcta caracterização de uma área em estudo é fundamental a elaboração de 

cartografia temática, possibilitando desta forma um conhecimento das principais 

características da referida área e das interacções entre os vários elementos que compõem os 

sistemas ambientais, nomeadamente no que se refere a parâmetros biofísicos, edáficos e 

climáticos.  

A cartografia temática necessária para a elaboração deste trabalho foi organizada de uma 

forma sequencial, permitindo assim a preparação de cartas com maior grau de 

complexidade. 

As cartas de altimetria, declives, exposições solares e insolação, constituem a primeira 

parte da cartografia referentes aos parâmetros biofísicos. 

Para a elaboração da carta de altimetria foi necessário realizar-se um merge das diferentes 

folhas das curvas de nível referentes à área de estudo, a partir do qual foi elaborado o 

modelo digital do terreno (MDT), neste caso um TIN (Triangulated Irregular Network), 

que posteriormente foi recortado pelo limite do PNPG através da intersecção dos dois 

layers. Esta superfície tridimensional foi convertida a formato raster, de extensão Grid, 

com uma resolução de pixel de 5 m, que serviu de base para a elaboração das cartas de 

declives e exposições. 

No que se refere à carta de declives, foram definidas cinco classes, tendo por base a carta 

de solos e aptidão da terra para o EDM da DRAEDM [Quadro 3.9] e em relação à carta de 

exposições, foram definidas nove classes [Quadro 3.10]. 
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Quadro 3.9 – Classes de declives. 
Classes (%) Descrição 

0 – 5 Zonas planas 
5 – 15 Zonas de declive suave 
15 – 25 Zonas de declive moderado 
25 – 40 Zonas de declive forte 

>40 Zonas de declive muito forte 
Fonte: DRAEDM (1995) 

Quadro 3.10 – Classes de exposições adoptadas. 
Orientação (Gauss) Exposições 

-1 – 0 Plano 
0 – 22,5; 337,5 – 360 Norte 

22,5 – 67,5 Nordeste 
67,5 – 112,5 Este 

112,5 – 157,5 Sudeste 
157,5 – 202,5 Sul 
202,5 – 247,5 Sudoeste 
247,5 – 292,5 Oeste 
292,5 – 337,5 Noroeste 

A carta de insolação foi elaborada segundo a metodologia de Gandullo (1974) (Ministério 

de Medio Ambiente, 2000), que consiste na relação dos declives com a exposição solar 

efectuada através de uma tabela de dupla entrada, obtendo assim um índice de insolação. 

Para esta operação foi necessário realizar reclassificações das cartas de declive e 

exposições solares para o controlo da saída cartográfica, permitindo assim o seu 

cruzamento (overlay), do qual resultaram valores de insolação entre 0 e 1,4, posteriormente 

agrupados em intervalos de 0,33 [Quadro 3.11]. 

Quadro 3.11 – Descrição das classes de insolação obtidas. 
Classes de Insolação Descrição 

0 – 0,33 Muito baixo 
0,33 – 0,66 Baixo 
0,66 – 0,99 Médio 
0,99 – 1,2 Alto 
1,2 – 1,4 Muito Alto 

Fonte: Ministerio de Medio Ambiente (2000). 

A determinação das classes de insolação através deste método é importante, pois permite a 

identificação de áreas com coeficientes de insolação distintos e assim aferir acerca das 

aptidões para determinadas ocupações e usos de solo. A cartografia de parâmetros 

edáficos, nomeadamente aptidão, litologia, solos dominantes, coeficiente do risco de 

erosão, geomorfologia, foi obtida a partir da Carta de Solos. Relativamente aos parâmetros 

climáticos, a cartografia da precipitação foi obtida a partir da informação digital do PNPG. 
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3.5. Evolução da ocupação e uso do solo (1990-2000) 

A evolução da ocupação e uso do solo é um processo ao qual estão associados vários 

factores, entre os quais o factor temporal e espacial e variáveis exógenas, através dos quais 

se operam mudanças, que exercem grande influência no território. 

Assim, e de forma a estudar e quantificar a evolução da ocupação e uso do solo ocorrida no 

período compreendido entre 1990 e 2000, realizou-se uma carta de evolução, esta resulta 

do cruzamento (overlay) das Cartas de Ocupação do Solo das duas datas [Figura 3.2]. 

Ocupação e Uso do Solo 1990  Ocupação e Uso do Solo 2000 

↓  ↓ 
Conversão a RASTER 

↓  ↓ 
RECLASSIFICAÇÃO 

↓  ↓ 
OVERLAY 

 ↓  
 CARTA DE EVOLUÇÃO 1990-2000  

Figura 3.2 – Esquema metodológico para a Carta de Evolução (1990-2000). 

O método utilizado para a quantificação da evolução ocorrida no PNPG baseou-se na 

utilização de uma matriz de transição. Esta baseia-se numa representação matemática, 

formada por elementos que representam a dimensão e consequentemente a probabilidade 

de transição de uma determinada classe para outra. 

Permite combinar diferentes categorias em relação às diferentes séries temporais, onde se 

pode verificar que os pontos onde não ocorram alterações, se encontram na diagonal 

principal enquanto os que sofreram alterações localizam-se nas restantes células. Desta 

forma quantificou-se a relação das áreas onde ocorre alteração ou manutenção dos seus 

atributos. 

De notar, que a organização da informação numa matriz de confusão é semelhante à 

realizada na matriz de transição; apenas os objectos de análise divergem, validação da 

fotointerpretação e análise da evolução de ocupação/uso, respectivamente. 
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A matriz foi construída através de uma tabela, onde se colocam as categorias/classes 

referentes ao ano 2000 na horizontal e as referentes ao ano de 1990 na vertical, permitindo 

verificar a dimensão total e a origem das mudanças de ocupação [Anexos 3.1 e 3.2]. 

3.6. Identificação e quantificação da pressão exercida com a mudança / intensidade do 

uso do solo  

3.6.1. Metodologia das Cartas de Pressão Humana  

Para se obter informação sobre a pressão exercida pelo factor humano sobre o território no 

PNPG, foram realizadas cartas de pressão humana para os períodos de 1990 e 2000. O 

objectivo desta cartografia é observar e identificar a evolução da pressão humana no 

território ao longo do tempo, aplicando a metodologia de Paredes (2004). 

Seguindo esta metodologia, foram realizados diferentes operações de análise espacial 

(análises de proximidade, reclassificação e sobreposição) sobre um conjunto de variáveis. 

Nestas foi associado um coeficiente que traduz a menor pressão sobre o território. Os 

elementos humanos, rede viária e espaços urbanos, foram considerados impactos de 

proximidade [Quadro 3.12]. Às categorias de uso agrícola, florestal, inculto e superfícies 

com água, dado a certas características associadas, apenas se atribuíram valores de impacto 

aos polígonos que definem estas categorias de ocupação. 

Dadas as características da área em estudo, esta metodologia teve de ser adaptada à 

realidade do território [Quadro 3.13]. As superfícies com água presentes correspondem, de 

grosso modo, às albufeiras. Embora representem uma artificialização das linhas de água, 

foram considerados com um factor mínimo (1), para efeitos deste trabalho. No entanto em 

termos de análise, deve-se ter em conta a evolução da pressão, ao longo do tempo, nos 

espaços envolventes a estas superfícies com água.  

Outra alteração efectuada refere-se aos espaços urbanos, cujos polígonos destas categorias, 

na metodologia de Paredes (2004), têm o mesmo valor que os buffers até 100 m, não se 

verificando uma diferenciação. Este facto surge como um problema aquando a realização 

da evolução das cartas de pressão, onde a expansão urbana resulta numa extensificação, em 

vez de uma intensificação do meio. Tal acontece, uma vez que, o espaço onde se dá a 

expansão deixa de ter dois factores de pressão, como por exemplo área agrícola mais o 

impacte de proximidade dos espaços urbanos, adquirindo apenas o coeficiente conferido à 
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área urbana. Esta situação ocorre independentemente da rede viária, visto ser um factor de 

constante. Desta forma, foi aplicado um coeficiente maior (6) aos polígonos das áreas em 

causa, que permita o destaque pretendido. Refere-se ainda que a rede viária utilizada neste 

processo é a mesma para ambos os períodos, dado não existir informação para 1990. 

Quadro 3.12 – Buffers atribuídos à rede viária e espaços urbanos.  

 Distância 
(metros) Coeficiente Distância 

(metros) Coeficiente Distância 
(metros) Coeficiente 

Estrada nacional 100 3 200 2 300 1 
Estrada municipal 50 3 100 2 150 1 
Caminho 10 3 20 2 30 1 
Urbano  100 3 200 2 300 1 

Fonte: Adaptado de Paredes (2004). 

Quadro 3.13 – Coeficientes atribuídos às categorias de ocupação do solo.  
Ocupação do solo Coeficientes 

Urbano 6 
Agrícola 3 
Florestal 2 
Incultos 1 

Superfícies com água 1 
Fonte: Adaptado de Paredes (2004). 

Após a reclassificação das várias camadas de informação procedeu-se às diversas 

operações de análise espacial, esquematizadas na figura seguinte [Figura 3.3]. 

         

 Estada nacional  Estrada municipal  Caminho  Urbano  
         

 ↓  ↓  ↓  ↓  
BUFFER 

↓ 
RECLASSIFICAÇÃO 

 

 Urbano → 

R
ED

C
LA

SS
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

→

↓ 

→ 

 
 

 Agrícola →  
CARTA DE  

PRESSÃO HUMANA 
OVERLAY 

 Floresta →   

 Inculto →     

 Superfícies com água →      

Figura 3.3 – Diagrama de fluxos para a elaboração da Carta de Pressão Humana (adaptado 
de Paredes, 2004).  
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A soma de todos os coeficientes pode resultar até um valor máximo igual a 18, 

encontrando-se dentro do intervalo [1;18], tendo sido agrupados conforme se verifica no 

quadro seguinte [Quadro 3.14]. 

Quadro 3.14 – Descrição dos valores de pressão humana obtidos 
Intervalos de pressão Descrição 

1 – 3  Muito baixo 
4 – 7 Baixo 

8 – 11 Moderado 
12 – 15  Alto 
16 – 18 Muito Alto 

3.6.2. Evolução da Pressão Humana (1990-2000) 

A análise da evolução da pressão humana tem por objectivo estudar e quantificar a 

dinâmica da intensificação humana, no território em estudo. Deste modo, a carta de 

evolução da pressão humana resulta do cruzamento (raster calculator) das cartas de 

pressão humana das duas datas, tendo sido reclassificadas nos intervalos de pressão acima 

definidos [Figura 3.4].  

Carta de Pressão 1990  Carta de Pressão 2000 

↓  ↓ 
RECLASSIFICAÇÃO 

↓  ↓ 
OVERLAY 

 ↓  
 CARTA DE EVOLUÇÃO DA 

PRESSÃO HUMANA 1990-2000 
 

Figura 3.4 – Esquema metodológico para a Carta de Evolução da Pressão Humana 
(1990-2000). 

Os valores esperados encontram-se num intervalo de [-4;+4], que designam a evolução da 

pressão humana na área de estudo, como se verifica no quadro seguinte [Quadro 3.15]. 
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Quadro 3.15 – Descrição dos valores da evolução da pressão humana obtidos 
Intervalos de pressão Descrição 

-4 

  Diminuição da pressão 

Muito alta 
-3 Alta 
-2 Moderada 
-1 Baixa 
0    Pressão humana inalterada 
1  

  Aumento da pressão 

Baixa 
2  Moderada 
3  Alta 
4  Muito alta 

Edição da informação geográfica 

A informação foi editada em formato analógico e digital mantendo a estrutura da carta de 

ocupação do solo do CNIG. A carta topográfica e as cartas de ocupação e uso do solo 

foram impressas à escala 1:175000. A solução destas escalas decorre da necessidade de 

adequar a dimensão final das impressões ao formato do relatório final.  

As cartas apresentadas ao longo do relatório não apresentam escala absoluta mas gráfica, 

de forma a ajustá-las ao texto. 
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4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Caracterização do PNPG 

Enquadramento 

O Parque Nacional da Peneda-Gêres (PNPG) localiza-se no Noroeste de Portugal (Minho e 

Alto Trás-os-Montes) [Figura 4.1], abrangendo o território dos concelhos de Melgaço, 

Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, Terras de Bouro, no 

distrito de Braga, e Montalegre, no distrito de Vila Real [Anexo 4.1 – Carta Topográfica].  

A área do PNPG abrange parte das bacias hidrográficas dos rios Minho, Lima e Cávado 

como os mais importantes, definindo as unidades topográficas principais formadas pelas 

serras da Peneda, Amarela e Gerês e pelos Planaltos de Castro Laboreiro e da Mourela, 

totalizando uma área com cerca de 69692,9 ha, partilhando a fronteira com a Galiza, forma 

um contínuo com o Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés (PNBL-SX), 

constituindo desde 1997 o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés (Rey, 2001). 
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Figura 4.1 – Localização do PNPG.  

Figuras de protecção e ordenamento 

O PNPG é a primeira Área Protegida de Portugal e a única com o estatuto de Parque 

Nacional, tendo sido criada em 1971 pelo Decreto-Lei n.º 187/71, de 8 de Maio. O Parque 
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Nacional constitui também uma Zona de Protecção Especial para Aves (ZPE) ao abrigo da 

Directiva Aves (79/409/CEE de 2 de Abril), incluindo-se na Lista Nacional de Sítios 

através da Directiva Habitats (92/43/CEE de 21 de Maio) [Figura 4.2]. As Matas de 

Pallheiros-Albergaria encontram-se na rede criada pelo Concelho da Europa como Reserva 

Biogenética (Rey, 2001). 

No que diz respeito ao ordenamento do território, foi estabelecida uma zonagem na Área 

Protegida, dividindo-a em duas grandes zonas, permitindo assim a salvaguarda dos valores 

existentes (Rey, 2001): 

a) Área de Ambiente Natural; onde se encontra património natural de elevado valor, sendo 

objecto de protecção e conservação máximas [Figura 4.2]; segundo os objectivos, esta área 

encontre-se dividida em três zonas de protecção;  

i) Zona de Protecção Total (ZPT); preservar lugares os elementos naturais, dado 

serem únicos, vulneráveis, raros, ameaçados ou representativos, que inclui as matas 

do Ramiscal (Arcos de Valdevez), do Cabril (Ponte da Barca), Palheiros e Vale 

Superior do Rio Homem (Terras de Bouro); 

ii) Zona de Protecção Parcial (ZPP); pretendendo, fundamentalmente, a conservação 

da Natureza e a interpretação ambiental;  

iii) Zona de Protecção Complementar (ZPC); constitui uma área de transição entre a 

área de Ambiente Natural e com a área de Ambiente Rural.  

b) Área de Ambiente Rural; corresponde ao território mais humanizado, onde se localizam 

as populações e suas actividades, configurando o uso e ocupação do território; é composta 

por quatro classes; 

i) Zona Agrícola; zona de solos com aptidão e/ou uso agrícola, incluindo os 

campos de cultivo (armados ou não em socalcos), áreas de pastagens (naturais e 

semi-naturais, de vale e encosta, temporárias ou permanentes) e pequenas manchas 

florestais dispersas;  

ii) Zona Florestal; engloba os povoamentos florestais de resinosas, folhosas (na sua 

maioria autóctones) e mistos (folhosas e resinosas), assim como, áreas a rearborizar 

e floresta anteriormente ardida; 
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iii) Zona Silvopastoril; designa as áreas com cobertura herbácea e arbustiva, em 

condições fisiográficas e edafoclimáticas pouco favoráveis ou adversas; 

iv) Zona Urbana; constituída pelos aglomerados, é composta por infra-estruturas de 

uso residencial e usos complementares;   

v) Zona de Protecção aos Recursos e Sistemas Naturais; inclui espaços de uso 

agrícola, florestal e silvopastoril, onde os recursos naturais são escassos, 

apresentando características biofísicas particulares que asseguram a manutenção do 

equilíbrio global do território. 
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Figura 4.2 – Áreas do PNPG com diferentes denominações de protecção.  

4.1.3. Análise do meio físico 

A interpretação, a descrição e a análise do meio físico integram distintos descritores, os 

quais são importantes para uma melhor análise do meio. Os descritores abordados são a 

fisiografia, o clima e geomorfologia, a hidrografia e os factores edáficos, que apresentam 

elevada relevância quando abordados de uma forma integrada permitindo compreender de 

uma forma mais completa e abrangente o meio físico em estudo. 
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4.1.3.1. Fisiografia 

O PNPG é predominantemente montanhoso com um gradiente altitudinal elevado, desde os 

60 m em Entre-Ambos-os-Rios e Britelo (Ponte da Barca), aos 1545 m em Nevosa na Serra 

do Gerês. As serras da Peneda e Amarela têm altitudes máximas de 1430 m e 1350 m, 

respectivamente. Os planaltos de Castro Laboreiro (situado no extremo NW) e da Mourela 

(situado no extremo NE) compreendem altitudes médias, na ordem dos 1340 m e 1380 m 

[Figura 4.3].    

Do ponto de vista fisiográfico, a área do PNPG pode ser considerada genericamente como 

uma região serrana de altitude, uma vez que 62,26% deste território encontra-se a altitudes 

superiores aos 800 m, donde os afloramentos rochosos marcam as serras, que juntamente 

com a presença de bosque de folhosas e intervenção humana determinam a paisagem. Os 

restantes 37,74% pertencem às classes de menores altitudes, correspondendo às áreas de 

encosta e vale.  

As povoações e usos humanos, agrícola e florestal, desenvolvem-se neste intervalo de 

altitude (com a excepção das povoações dos planaltos), centralizando-se ao longo dos 

vales. Salienta-se o facto de que quase metade do território (48,30%) está compreendido 

dentro do intervalo dos 800 m a 1200 m. Os intervalos de altitude mínima (60-200 m) e 

máxima (1400-1545 m) são pouco representativos, ocupando 2,37% e 0,66%, 

respectivamente. 
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Figura 4.3 – Carta hipsométrica do PNPG.  

O declive constitui o principal factor que influencia a ocupação do solo, sendo um agente 

limitativo para o aproveitamento do território. As classes de declives devem ser definidas 

de acordo com o objectivo de estudo, dado que valores condicionantes para uma actividade 

podem não o ser para outra [Figura 4.4]. 

Os declives presentes são maioritariamente moderados (15-25%) representando 30,50% do 

total, encontrando-se dispersos por todo o território, sendo menos representativos nas 

zonas de planalto. Os declives suaves (5-15%), característicos dos planaltos, ocupando 

24,59% da área, predominando em altitudes mais elevadas.  

As vertentes dos vales das linhas de água principais são marcadas por declives 

pronunciados, onde os declives de maior magnitude (25-45%) encontram-se presentes em 

24,52% da área do território, e os declives mais acentuados (> 40%) encontram-se em 

4,63%. De uma forma geral, os declives menos acentuados (0-5%) correspondem às áreas 

de menor altitude, em particular nas albufeiras e vales, e em algumas zonas dos planaltos, 

ocupando 15,17%.  
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No que diz respeito à actividade agrícola, os declives estabelecem limites à sua prática, 

dado a sua influência nos processos de mecanização. Assim, verifica-se que esta actividade 

está muito condicionada pelo relevo, uma vez que, 59,64% do território apresentam 

declives superiores a 15%, implicando limites a nível de estrutura e tamanho das 

explorações, o que provoca também limitação à mecanização, tentando superá-las através 

do acondicionamento das áreas agrícolas por meio da construção de socalcos. Apenas em 

algumas zonas dos planaltos as áreas agrícolas são maiores em termos de dimensão 

permitindo, assim, a mecanização. 
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Figura 4.4 – Carta de declives do PNPG.  

A exposição solar corresponde à sua orientação geográfica, sendo que a quantidade de 

radiação solar recebida varia com as diferentes posições. As vertentes voltadas a Norte (N) 

apresentam-se mais frias que as vertentes a Sul (S). O conhecimento da exposição solar de 

um território constitui um aspecto importante, visto esta exercer grande influência sobre o 

meio biofísico, assim como na distribuição da população [Figura 4.5]. 

A área em estudo apresenta uma orientação diversificada dada a fisiografia do território. 

Assim, as percentagens de cada exposição encontram-se muito próximas entre si, onde os 

valores, máximo e mínimo, não se destacam de forma proeminente.  
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As áreas planas têm uma forte presença, ocupando 14,12% do território, dado a elevada 

contribuição dos planos de água das albufeiras e dos planaltos. No entanto, a maioria das 

vertentes estão viradas a Oeste (14,54%) e a Este (12,74%), sendo que as encostas voltadas 

para Sul ocorrem em 10,51% da área do território, sendo este valor ligeiramente superior 

para as encostas voltadas para SO (12,63%) e para SE (12,74%). As vertentes orientadas a 

Norte (6,45%) e suas colaterais (NO, 9,50% e NE, 7,75%) – encostas mais frias – são as 

que têm menor representatividade, em comparação às encostas quentes e temperadas e 

encontram-se particularmente, nas freguesias do concelho de Ponte da Barca e em Tourém 

(Montalegre). A montante das albufeiras de Caniçada e Salamonde e na freguesia de Soajo 

(Arcos de Valdevez) ocorre o oposto.   
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Figura 4.5 – Carta de exposições solares do PNPG. 

4.1.3.2. Clima 

O clima é um elemento essencial que define as condições ecológicas de cada região, onde 

as sociedades humanas vivem e desenvolvem as suas actividades, constituindo um factor 

condicionante para o seu desenvolvimento. Das condições atmosféricas dependem muitas 

das actividades humanas, em particular a actividade agrícola.  



 58

O PNPG insere-se numa região sob a influência dos climas atlântico, mediterrânico e 

continental. O desenvolvimento longitudinal, a altitude e a morfologia constituem os 

elementos principais que o condicionam, determinando os regimes térmicos e 

pluviométricos, assim como, a entrada de massas de ar do interior ou o impedimento da 

sua deslocação. Dado as condições geradas por estes factores, surgem diversos 

microclimas, que se traduzem na variedade de comunidades vegetais na área protegida 

(Rey, 2001). 

A temperatura média anual ronda os 14ºC, devido à influência oceânica, com excepção de 

Montalegre com uma média inferior de 9,6ºC, dado a altitude e a localização mais para 

leste, donde a influência das massas de ar provenientes da meseta ibérica se fazem sentir 

com maior intensidade (Rey, 2001). 

As temperaturas sofrem modificações consoante a longitude e a altitude. Assim, à medida 

que se desloca para o interior, verifica-se um aumento das amplitudes térmicas tanto 

diárias, como anuais. Por sua vez, esta variação térmica reflecte-se também em altitude, 

diminuindo cerca de 0,7º C em cada 100 m. Ao longo do ano, as temperaturas nas zonas 

mais elevadas são mais baixas no Inverno e mais altas no Verão, em comparação com as 

zonas de vale, dado a influência do clima mediterrânico e a ausência de ventos e nevoeiros 

oceânicos. A orientação topográfica é também responsável por diferenças de temperatura 

entre as zonas de maior e menor exposição (Rey, 2001). 

A área em estudo insere-se nas zonas de maior precipitação média anual [Figura 4.6] em 

Portugal, justificando a implementação das barragens hidroeléctricas presentes. A 

morfologia das serras da Peneda, Amarela e Gerês e o efeito de barreira que realizam sobre 

as massas de ar quente e húmido vindas do mar, determinam a forte pluviosidade da 

região. O número de dias de precipitação ao longo do ano é superior a 100 em toda a 

região, com valores superiores a 1400 mm anuais, chegando a superar os 3000 mm em 

algumas zonas de montanha. Nos meses de Verão, coincidindo com o período de seca 

estival, a precipitação ronda os 100 a 250 mm, dado a influência sub-mediterrânica 

(Rey,  2001). 

As precipitações mais elevadas (superiores a 2800mm) verificaram-se nas serras da Peneda 

e do Gerês (em 40,27% do território), onde esta última obtém os valores máximos 

(3200 mm anuais). As precipitações mais baixas (inferiores a 2000 mm) têm lugar no vale 

do rio Lima e no planalto de Mourela (30,31% da área total).  
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A primeira situação deve-se à altitude (450 m em Lindoso) e pela passagem de massas de 

ar oceânicas. A segunda, embora o planalto compreenda maiores altitudes, a diminuição 

das precipitações conferem uma transição para um clima continental. 

Soajo

Tourém

Cabril

Covide

Germil

Ermida

Outeiro

Britelo

Lindodo

Covelães

Gavieira

Vilar da Veiga

Campo do Gerês

Lamas de Mouro

Castro Laboreiro

Pitões das Júnias

Entre-Ambos-os-Rios

180000

180000

190000

190000

200000

200000

210000

210000

220000

220000

53
00

00

53
00

00

54
00

00

54
00

00

55
00

00

55
00

00

56
00

00

56
00

00

0 15.0007.500
Metros

±
Legenda

PLUVIOMETRIA
Classes (mm/ano)

1400 - 1600
1600 - 2000
2000 - 2400
2400 - 2800
> 2800

SUPERFÍCIES DE ÁGUA

Linhas de água principais
Albufeiras

Toponímia

Limite PNPG

Curvas de nível

  
Figura 4.6 – Carta de precipitações (mm/ano) do PNPG. 

A insolação [Figura 4.7] influencia o uso e a ocupação do solo, principalmente no que se 

refere ao estabelecimento da vegetação seja esta espontânea ou por acção do homem. 

Devido à influência da exposição solar e dos declives, este território apresenta, na 

generalidade, índices de insolação médios e altos (em 49,68% e 41,97% do território, 

respectivamente). Os valores altos de insolação evidenciam-se, em particular, nas zonas de 

planalto e nas albufeiras, dado à presença de declives suaves. As zonas classificadas com 

índices de maior magnitude (muito alto) alcançam 6,96%, verificando-se nas vertentes 

viradas a Sul com declives acentuados. As classes de insolação baixo (1,19%) e muito 

baixo (0,19%), são muito pouco representativos.  

O número de horas de insolação anuais varia entre valores que vão entre os 1800 e 2500 

horas, correspondendo aos níveis mais baixos verificados no país. De uma forma geral, o 

número de horas de insolação diminui com a altitude, com a excepção do planalto da 

Mourela. 
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Figura 4.7 – Carta de insolação do PNPG.  

Os valores médios anuais de humidade do ar variam entre os 70% e os 85%. A humidade 

do ar, proveniente das massas de ar oceânico, diminui à medida que se desloca para leste, 

devido à influência do clima continental e da altitude.  

Os valores médios anuais de evapotranspiração variam entre os 500 e os 600 mm, na 

região do Planalto da Mourela, Serra do Gerês e parte da Serra Amarela, até valores 

máximos entre os 700 e 800 mm, na região da bacia do rio Lima. 

As geadas ocorrem abundantemente, durante todo o ano, superior aos sete meses, podendo 

chegar aos nove meses em alguns casos, devido à acumulação de ar frio invernal no fundo 

dos vales (Rey, 2001). 

4.1.3.3. Hidrografia 

O PNPG é constituído por uma rede hidrográfica densa, constituída por um conjunto de 

afluentes e subafluentes que correm, de modo geral, por vales agudos de encostas 

escarpadas. A interacção caudal, litologia e tectónica motivou a degradação das superfícies 

de aplanamento terciárias, dando origem a um terreno fragmentado, descontínuo, de 

interflúvios e talvegues. A rede hidrográfica tem um regime de carácter torrencial, de um 



 61

modo geral, dado a irregularidade das precipitações ao longo do ano e o acentuado declive. 

Esta caracteriza-se pela irregularidade dos leitos rápidos e calmos, descendo por vales 

fundos e apertados, com inúmeras quebras, originando um conjunto de micro-habitats. 

A área protegida encontra-se nas áreas de influência dos rios Minho, Lima e Cávado, que 

diferenciam as serras presentes. Estas bacias estão ainda divididas em inúmeras sub-bacias, 

destacando-se os rios Castro Laboreiro e Vez, bacias secundárias do rio Lima, e o rio 

Homem que compõe a bacia do rio Cávado [Figura 4.8]. 

O rio Minho tem pouca representatividade nesta área, resumindo-se a algumas cabeceiras 

de linha de água, no Planalto de Castro Laboreiro. A serra da Peneda constitui o interflúvio 

que separa esta bacia do rio de Castro Laboreiro.  

O rio Lima nasce em Espanha, na serra de S. Mamede a 950 m de altitude, desaguando em 

Viana do Castelo. Tem uma extensão total de 108 km, dos quais 67 km em Portugal (Rey, 

2001). O Lima corre na direcção NE/SE, separando as serras da Peneda e Amarela, onde a 

primeira está definida a norte pelo rio Castro Laboreiro, e a segunda definida a sul pelo rio 

Homem. Dentro da área protegida encontram-se, como afluentes, os rios Castro Laboreiro 

(que corre na direcção N/S), Froufe e Cabril (na direcção S/N). O rio Ramiscal encontra o 

rio Vez, constituindo este uma sub-bacia do Lima.  

O rio Cávado, por sua vez, nasce na serra do Larouco (1527 m de altitude), em 

Trás-os-Montes, onde percorridos 120 km desagua em Esposende (Rey, 2001). Estabelece 

o limite sul da área protegida na direcção NE/SW, atravessando os concelhos de 

Montalegre e Terras de Bouro. Os rios Homem, Gerês, Fafião, Cabril e Beredo constituem 

os seus principais afluentes, nascendo na serra do Gerês e desaguando na margem direita 

do rio Cávado. 

A nível de potencialidade de aproveitamento hídrico, a rede hidrográfica foi alvo da 

construção de seis barragens: 

a) Alto Lindoso e Touvedo – no Rio Lima. 

b) Caniçada, Salamonde e Paradela – no Rio Cávado. 

c) Vilarinho das Furnas – no Rio Homem 

Além da produção de energia eléctrica, as barragens cumprem também a função de 

reservatórios de água doce, com especial destaque para o Lima e o Cávado. Este último 
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assume um papel ainda mais relevante já que abastece grandes áreas do distrito de Braga e 

da Área Metropolitana do Porto (Grupo de Trabalho Agro-Ambiental, 2002). 
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Figura 4.8 – Carta hidrográfica do PNPG.  

 4.1.3.4. Factores edáficos 

A Carta de Solos5 constitui um instrumento relevante na análise do espaço, assim como as 

suas conexões com outros níveis de informação como a altimetria, declives, aptidão e 

susceptibilidade à erosão. Todos estes factores são importantes para a análise da ocupação 

e uso do solo.  

A formação dos solos depende de numerosos factores, em particular, do clima, litologia, 

topografia, vegetação e do tempo. A presença humana pertence ao conjunto destes 

factores, através das actividades que exerce num território, conduzindo a alterações do solo 

devido à topografia das áreas das explorações e do coberto vegetal (Agroconsultores e 

Geometral, 1995). Neste quadro, é de salientar que o homem permitiu um melhoramento 

dos solos para a prática das suas actividades agrícolas, não só em termos de espessura 

                                                 

5 NOTA: Existe uma ausência de informação em 0,98% do território, que corresponde às áreas das albufeiras 
de Vilarinho das Furnas e Caniçada. 
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(através da construção dos socalcos), como também em termos de fertilidade (através da 

fertilização com estrume proveniente das camas do gado). 

Em termos de litologia [Figura 4.9], o território do Parque é constituído 

predominantemente por granitos e rochas afins [g], onde estão incluídos os granitos 

diversos de grão médio ou grosseiro, de grão fino, granitóides e os migmatitos granitóides, 

representando 93,03% do território.  

Os xistos diversos e rochas afins [x], são compostos por xistos argilosos e metamórficos 

diversos, grauvaques, corneanas, conglomerados metamorfizados, grés micáceos, 

migmatitos xistentos e gnaisses xistentos. Os xistos representam 3,07% da área total e 

localizam-se em quatro zonas: a oeste do planalto de Castro Laboreiro, fazendo fronteira 

com Galiza, numa faixa desde Parada do Monte (Melgaço) até à serra Amarela, em Britelo 

(Ponte da Barca) e em Cabril (Montalegre).  

Os sedimentos detríticos não consolidados [t] (constituídos por depósitos de praias antigas, 

formações areno-pelíticas de cobertura e terraços fluviais) e rochas quartzíticas (quartzitos 

com xistos diversos intercalados) e xistos diversos com rochas afins [q.x] encontram-se no 

extremo NE de Montalegre, representando 2,49% 0,18%, respectivamente.  

As manchas urbanas cartografadas ocupam 0,21% do território, o que determinam 

territórios naturais dos rurais.  
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Figura 4.9 – Carta da litologia do PNPG.  

No que diz respeito à geomorfologia [Figura 4.10], verifica-se que 87,19% da área 

apresenta um relevo com carácter muito ondulado ou acidentado [m], com declives 

dominantes superiores a 25%. Nestas áreas a prática agrícola está muito condicionada, 

sendo apenas possível através da construção de socalcos estreitos com muros de suporte 

altos.  

As superfícies de relevo ondulado a muito ondulado [o], ocupam 8,63% do território, com 

declives entre os 15 a 25% na generalidade, onde as áreas agrícolas estão compostas por 

socalcos de largura variável, dependendo do declive. Localizam-se, na generalidade, no 

planalto de Castro Laboreiro, ao longo dos rios da Gavieira e Lima e nas freguesias de 

Covide e Rio Caldo (Terras de Bouro).  

Ocupando 2,02% da área total, verificam-se superfícies planas ou muito suavemente 

onduladas [p], onde os declives são mais suaves. Estas áreas encontram-se em Tourém e ao 

longo do rio Cávado até junto da albufeira de Paradela.  

Com valores menos expressivos, encontram-se as superfícies de relevo ondulado em vales, 

planaltos ou encostas [s] e as zonas de cabeceiras de vales, fundos de vales secundários e 
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bases de encostas [c], com 0,90% e 0,07%, respectivamente. A primeira apresenta-se em 

duas manchas em Soajo e Pitões das Júnias, sendo a segunda composta por uma mancha no 

Campo do Gerês, a sul da albufeira de Vilarinho das Furnas. 
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Figura 4.10 – Carta geomorfológica do PNPG.  

Os solos [Figura 4.11] com maior representatividade são os leptossolos úmbricos [LPu], 

(62,76% do território), destacando-se os leptossolos úmbricos em granitos e rochas afins 

[R LPu.g] que ocupam 61,94%. Estes solos caracterizam-se por serem limitados em 

profundidade, até 30 cm, a partir dos quais são constituídos por rocha contínua e dura. 

Encontram-se, de uma forma geral, presentes praticamente em todo o território do Parque 

Nacional.  

Os regossolos distribuem-se no planalto de Castro Laboreiro, parte das serras da Peneda e 

Amarela e a montante da albufeira de Salamonde, representando uma percentagem de 

32,25%. Os solos resultam de materiais não consolidados, com exclusão de materiais com 

textura grosseira ou com propriedades flúvicas. Os regossolos úmbricos espessos em 

regolitos de granitos [RGuo.g] são os predominantes com 30,16%.   
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Os cambissolos húmicos [CMu] – presentes apenas a NE de Montalegre – e os antrossolos 

cumúlicos [ATc] – ao longo do rio Lima e em Cabril – representam uma minoria, 

apresentando percentagens de 2,49% e 1,63%, respectivamente. Os antrossolos são os que 

designam aqueles que sofreram uma modificação profunda ou soterramento dos horizontes 

originais, através da actividade humana, e que apresentam um elevado potencial agrário, 

contrariando as limitações de estrutura fundiária ao desenvolvimento de mecanização.  
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Figura 4.11 – Carta de solos do PNPG.  

A nível da aptidão da terra [Figura 4.12], para o uso agrícola e florestal, o PNPG apresenta 

uma elevada percentagem (62,58%) de áreas sem qualquer aptidão agrícola [A0] ou 

florestal [F0], dadas as características fisiográficas presentes. Em 36,24% do espaço existe 

uma aptidão marginal para a floresta [F3] e nula para a agricultura [A0], encontrando-se no 

planalto de Castro Laboreiro, nas serras da Peneda e Amarela (até altitude máxima de 1200 

m), na serra do Gerês (até os 800 m) e em Tourém.  

De todo o território apenas 3,55% da área total tem aptidão quer para a agricultura, quer 

para floresta. As áreas com aptidão marginal para a actividade agrícola [A3] e elevada para 

a florestal [F1] encontram-se nas freguesias de Outeiro, Sezelhe e Tourém (2,02% do 

território). Ao longo do rio Lima verifica-se também aptidão marginal para a primeira 



 67

actividade [A3], sendo moderada para a segunda [F2], compreendendo um total de 0,99% 

do território. As zonas onde a aptidão do solo é moderada para a agricultura [A2] situam-se 

em Pitões das Júnias (0,47%) em Rio Caldo (0,07%), sendo para a actividade florestal 

elevada [F1] e moderada [F2] em cada freguesia respectivamente. 
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Figura 4.12 – Carta da aptidão do solo do PNPG.  

O grau de risco de erosão dos solos representa o nível de susceptibilidade de se perder o 

recurso solo. O declive e a precipitação, conjugados com a altitude, constituem factores 

importantes na determinação deste risco [Figura 4.13]. 

Na generalidade, a área em estudo apresenta elevados riscos de erosão, em cerca de 

87,55% do total. Destes, em 63,58% do território verificam-se riscos de erosão muito altos, 

que ocorrem nas áreas sem aptidão para a agricultura, exploração florestal e 

silvo-pastorícia. Estes riscos incidem, na generalidade, nas zonas de maior altitude e 

declive e afloramentos rochosos. Os riscos altos encontram-se em 23,97% da área total, nas 

áreas sem aptidão para a agricultura, mas com aptidão marginal para a floresta e/ou 

silvo-pastorícia, com a excepção do planalto de Castro Laboreiro (onde o risco de erosão é 

médio).  
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Os riscos de erosão nulos a moderados apresentam-se em apenas 12,86% de todo o 

território. Os riscos médios têm uma percentagem de 7,72%, que consistem nas áreas sem 

aptidão actual para a agricultura, mas com aptidão para as restantes actividades. Em apenas 

1,45% do território os riscos de erosão são baixos, onde existe aptidão para a agricultura, 

necessitando de práticas contra a erosão simples. Os riscos nulos (2,09%) encontram-se nas 

zonas de aptidão agrícola marginal [A3] e elevada para a florestal [F1]. 
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Figura 4.13 – Carta de riscos de erosão do PNPG.  

4.1.4. Caracterização socio-económica 

Dado a influência do homem e o impacto das suas actividades na ocupação e uso do solo, a 

análise dos factores socio-económicos das populações dentro do Parque Nacional é 

relevante para o estudo das mudanças que ocorrem ao longo do tempo. 

O estudo das populações, perante a informação disponível, foi realizado ao nível das 

freguesias com áreas inseridas no Parque. Esta informação foi obtida pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), referente aos Recenseamento Geral da População e 

Habitação (Censos de 1970, 1981, 1991 e 2001) e dos dados comparativos do 

Recenseamento Geral Agrícola (RGA) dos anos 1989 e 1999.  
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As freguesias de Parada Monte (Melgaço) e Cabana Maior (Arcos de Valdevez) não foram 

contabilizadas no estudo socio-económico, visto que a área inserida no PNPG destes locais 

é muito reduzida, e não possui nenhuma população residente.  

4.1.4.1. Caracterização da população residente 

No PNPG tem-se verificado uma sucessiva diminuição demográfica das populações 

presentes, evidenciando o fenómeno da desertificação humana [Quadro 4.1]. Na sua 

totalidade, o número de habitantes tem decrescido sempre, com uma variação na ordem 

dos 40% desde 1970 a 2001. A evolução mais negativa das populações deu-se na década 

de 70, coincidindo com uma forte saída de população para o exterior, tendo vindo a 

diminuir nas décadas seguintes. 

De uma forma geral, todas as freguesias em estudo têm diminuindo de habitantes, 

apresentando sempre variações negativas ao longo dos intervalos de tempo analisados, com 

a excepção de Covide – que conseguiu fixar a sua população com acréscimo de 2,8 % entre 

1970 e 2001 – e Entre-ambos-os-Rios – com uma evolução positiva de 1,3% no mesmo 

intervalo de tempo. 

A situação de Sezelhe e de Campo do Gerês apresenta-se de forma alarmante. Esta 

primeira tem tido uma variação negativa superior à média em todos os momentos 

analisados, tendo perdido cerca de 66,8% da sua população, no total. Por sua vez, o Campo 

do Gerês perdeu 75,5% de habitantes entre 1970 e 2001, embora as variações em 81/91 e 

91/01 sejam inferiores à média da variação total. 

Quadro 4.1 – Evolução demográfica no PNPG nos anos 1970, 1981, 1991 e 2001. 
 Evolução demográfica (nº de habitantes) Variação (%) 

 1970 1981 1991 2001 70/81 81/91 91/01 70/01 
Total PNPG 17925 14506 12394 10681 -19 -15 -14 -40 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População: 1970, 1981, 1991 e 2001. 

No que diz respeito à evolução demográfica das populações da área em estudo por classe 

etária, verifica-se que a diminuição da população tem lugar nas classes mais jovens, sendo 

a que mais se destaca a classe de indivíduos com menos de 14 anos, com decréscimo na 

ordem dos 67%, seguida pela classe dos 15 aos 24 com -35%, provocado nesta última 

sobretudo pela emigração, relacionada com a procura de melhores condições de vida e 

trabalho. Já na classe seguinte, dos 25 aos 64 anos, a variação é menos significativa devido 
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ao retorno dos emigrantes. Por outro lado, o número de habitantes com mais de 65 anos 

tem aumentado ao longo do tempo consideravelmente, com um crescimento 14 % em 1981 

para 29 % em 2001 [Quadro 4.2].  

No total, tal como é lógico é a classe dos 25 aos 64 anos a que maiores variações tem 

sofrido por tratar-se do intervalo mais activo economicamente, e a que representa maior 

percentagem dentro da constituição da população em cada ano. A classe sénior tem vindo, 

sucessivamente, a aumentar a sua presença na composição populacional, ao contrário do 

que se passa com os grupos de menor idade.  

Os números referentes à diminuição da população residente reflectem as características 

deste território de montanha. A saída da população mais jovem e o aumento da esperança 

de vida, conduz a um progressivo envelhecimento da população do Parque. 

Quadro 4.2 – Evolução demográfica segundo as classes etárias dos anos 1981, 1991 e 
2001. 
 1981 1991 2001 Variação (%) 
Classe etária n.º % n.º % n.º % 81/91 91/01 81/01 
<14 3997 25 2332 13 1310 12 -42 -44 -67 
15 a 24 2238 14 1923 10 1466 14 -14 -24 -35 
25 a 64 5958 47 5413 50 4848 45 -9 -10 -19 
≥ 65 2313 14 2726 27 3057 29 18 12 32 
Total PNPG 14506  12394  10681     

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População: 1981, 1991 e 2001 

Com a evolução da situação socio-económica nacional, o nível de ensino das populações 

tende a crescer significativamente [Quadro 4.3]. Os dados disponibilizados pelo INE para o 

ano de 1991, apenas se referem a 66% do total da população. Assim, não é possível 

averiguar a evolução da taxa de analfabetismo, sabendo-se à partida que será maior que no 

ano de 2001. O mesmo acontece com os habitantes com ensino médio/superior, dado a 

omissão de dados em algumas das freguesias. No entanto, por lógica, o número de 

habitantes com ensino médio/superior não será muito diferente dos dados apresentados. 

No PNPG verifica-se um aumento do número de residentes com a escolaridade obrigatória 

e ensino secundário, como também, com instrução média/superior, aumentando nas 

últimas classes, de forma muito significativa, com variações de 428% e 206%, 

respectivamente.  
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Na classe de outros ensinos estão incluídos as crianças que se encontram a frequentar a 

pré-escolar e o 1º ciclo, tendo-se assistido a um decréscimo, para menos de metade (-52%), 

associado à diminuição demográfica desta classe.  

Quadro 4.3 – Evolução demográfica segundo o ensino escolar dos anos 1991 e 2001. 

 Nível de ensino (nº de habitantes) 

PNPG Sem nenhum 
ensino 

Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário 

Ensino 
Médio/Superior 

Outros 
ensinos Total 

1991 2081 5272 87 50 1091 8581 
2001 4040 5501 459 153 528 10681 

Variação (%) a) 4 428 206 -52  
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
a) Dado não calculável. 

O sector primário marca de um modo determinante a actividade económica do PNPG, no 

entanto, os sectores secundário e terciário têm vindo a ganhar importância para a 

população [Quadro 4.4]. A escolha pelo sector secundário recai, principalmente, sobre a 

construção civil e obras públicas, e a sua variação no espaço de dez anos (entre 1981 e 

1991) sofreu uma ligeira evolução de 1%.  

No entanto, o sector terciário tem vindo a ganhar terreno, com fonte de receita através da 

restauração e o comércio. Com o êxodo rural e com rendimentos agrícolas insuficientes 

para as necessidades actuais, o turismo no PNPG assume uma mais valia para as 

populações. 

Quadro 4.4 – Percentagem da população empregada (com mais de 12 anos) por sector de 
actividade em 1981 e 1991. 
 Sector de actividade (%) 

PNPG Sector primário Sector secundário Sector terciário 
1981 67 22 11 
1991 53 23 25 

Variação (%) -15 1 14 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População: 1981, 1991 
NOTA: Para o ano de 1981, os dados da freguesia de Gondoriz não foram disponibilizados. 

 4.1.4.2. Enquadramento do sector agrário no PNPG 

Como já foi referido anteriormente [capítulo 2.2], a actividade agrícola tem vindo 

progressivamente a perder a sua importância na economia das populações. O abandono 

deste sector reflecte a diminuição demográfica e a procura de actividades que permitem 

maiores rendimentos. 
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De acordo com os dados obtidos do RGA, as mudanças ocorridas entre os períodos de 

1989 e 1999 foram significativas [Quadro 4.5]. Os números de explorações e produtores 

decresceram neste intervalo, obtendo-se variações negativas na ordem dos 33%, para 

ambos. Por outro lado, o mesmo não se passou com a Superfície Agrícola Utilizável 

(SAU), cuja área aumentou 104% desde 1989. Em 1989 cada exploração tinha em média 

uma área de 5,51 ha/exploração, tendo subido este valor em 1999 para 

16,64 ha/exploração. A diminuição do número de explorações e de produtores agrícolas 

levou a um aumento da área média por exploração. Em relação da área da SAU em cada 

período, esta nem sempre corresponde com a área declarada, sendo em muitos casos 

superior à que é realmente trabalhada, devido à recorrência dos subsídios agrícolas. A 

relação entre a área privada e área comunitária declarada por questões de gestão das 

políticas agrárias, em cada expressão poderão contribuir para explicar esta variação. 

Embora se verifique um aumento da área média por exploração, dando a sensação de 

ganho de dimensões gerais, a nível parcelar estas continuam bastante recortadas e 

fragmentadas. 

Quadro 4.5 – Evolução da SAU, nº de explorações e produtores em 1989 e 1999. 
PNPG SAU (ha) Nº de explorações Nº de produtores 

1989 12837,99 2332 2314 
1999 26185,21 1574 1547 

Variação (%) 104 -33 -33 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agrícola, 1999 

Referente às características dos produtores, a diminuição da actividade agrícola adquire 

uma preocupação acrescida, visto a evolução negativa de 33% dos produtores agrícolas 

entre 1989 e 1999 [Quadro 4.6].  

Na classe de jovens agricultores com menos de 24 anos, verifica-se um progressivo 

desinteresse em optar por esta actividade em ambos os períodos, tendo decrescido de 35 % 

entre 1989 e 1999. O mesmo acontece ao nível dos adultos da classe seguinte, com uma 

evolução negativa de 36%. A classe etária ≥ 65 anos foi a que teve uma variação menor, 

apresentando-se, mesmo assim, com -27%. 
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Quadro 4.6 – Variação dos produtores agrícolas por classe etária nos anos1989 e 1999. 
 Classe etária (n.º de habitantes) 

PNPG 15-24 25-64 ≥ 65 Total 
1989 17 1616 681 2314 
1999 11 1037 499 1547 

Variação (%) -35 -36 -27 -33 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agrícola, 1999. 

Entre 1989 e 1999, a evolução dos produtores segundo o nível de ensino deu-se no sentido 

da diminuição do analfabetismo [Quadro 4.7]. Este aspecto pode estar relacionado com o 

facto de que a população agrícola esteja a envelhecer, assim como, a diminuição do 

número de indivíduos que se dedicam a esta actividade.  

No entanto, verifica-se um prolongamento nos estudos, verificando-se a presença de alguns 

produtores com o ensino secundário e formação académica em 1999, face os valores nulos 

em 1989. Embora de número reduzido, o aumento do nível de ensino dos produtores pode 

significar a abertura a novas ideias, conduzindo a uma evolução do sector. 

Quadro 4.7 – Nível de ensino dos produtores nos anos de1989 e 1999. 

 Nível de ensino (n.º produtores) 

PNPG 
Sem nenhum 

ensino 
Sabe ler e 
escrever 

Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário 

Ensino 
Médio/Superior Total 

1989 675 841 801 0 0 2317 
1999 316 486 732 6 7 1547 

Variação (%) -53 -42 -9 - -  
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agrícola, 1999. 

4.2. Distribuição e evolução da ocupação do solo  

O território do PNPG sofreu alterações significativas, devido às dinâmicas ocorridas e 

relacionadas principalmente com as actividades e usos associados à acção humana, que 

junto com as condições ambientais existentes, criaram formas de ocupação e uso do solo 

que caracterizam a paisagem presente. Como resultado da interacção entre os diferentes 

factores, ao longo do tempo, são criados padrões de distribuição da ocupação e uso do solo, 

que de uma forma geral caracterizam a paisagem actual desta área protegida. 

Na incapacidade de estudar o tempo como uma variável contínua, surge a necessidade de 

criar momentos/eventos temporais para efectuar uma caracterização e análise das 

dinâmicas ocorridas para o período de 1990 a 2000. Neste sentido, numa abordagem inicial 

são possíveis de verificar as mudanças a que o território do PNPG foi sujeito, em 
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consequência dos factores descritos anteriormente [capítulo 2.2], verificando-se um 

aumento na intensificação do uso, assim como um progressivo abandono das actividades 

agro-silvo-pastoris, facto este possivelmente devido às políticas de gestão a que este 

território foi sujeito.  

Recorrendo a uma análise estatística descritiva, reunida sob a forma de matrizes, tabelas e 

histogramas, quer para as categorias como para as classes de ocupação e uso do solo, 

pretende-se, após a caracterização e análise da mesma, compreender a distribuição 

espacial, ao longo de um intervalo de tempo. 

Deste modo, o estudo da evolução da ocupação e uso do solo deve ser cíclica e repetitiva, 

permitindo assim a sua análise, como também aferir futuras alterações no mosaico 

territorial, potenciando uma base de informação para permitir uma melhor fundamentação 

dos processos de tomada de decisão dos actores locais e regionais, e uma posterior correcta 

gestão dos sistemas ambientais.    

4.2.1. Ocupação e Uso do Solo em 1990  

A ocupação do solo de 1990 do Parque Nacional da Peneda-Gêres caracteriza-se por ser 

marcadamente rural em que predominam as áreas de montanha média com alternância de 

espaços agro-silvo-pastoris nas zonas mais elevadas, e agrícolas nas zonas de vale. De uma 

forma geral, é possível afirmar que este território apresenta uma heterogeneidade espacial 

relativamente ao aproveitamento diversificado dos espaços.  

A caracterização da ocupação e uso do solo, para ambas as datas em análise, é feita num 

processo inicial por categorias, referindo a ocupação principal. A desagregação das 

categorias em classes permite um maior detalhe, identificando a ocupação secundária 

consociada com a dominante. 

Em termos de categorias na carta para o ano de 1990 [Anexo 5.1], o território do PNPG era 

marcado fortemente pelas áreas de inculto [I] e de áreas descobertas sem ou com pouca 

vegetação [J], representando 35,06% e 35,02%, respectivamente. Esta última categoria 

domina em zonas de maior altitude (acima dos 800 m), nomeadamente, nas serras da 

Peneda e do Gerês, entanto que os incultos o fazem nas zonas de encostas [Gráfico 4.1].  

A ocupação florestal presente corresponde num total de 20,51%, ocupando uma área de 

14291,48 ha, sendo composta por diversas espécies florestais, em que os povoamentos de 

quercíneas [Q] destacam-se, ocupando cerca de metade (10,74%) de toda a área arbórea, 
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predominando nas encostas do planalto da Mourela, assim como ao longo das linhas de 

água de todo o território e que junto com as outras folhosas [F] (1,92%) integram os 

ecossistemas ribeirinhos. Os povoamentos de pinheiro [P] e outras resinosas [R], espécies 

de produção, ocupam 5,49% e 2,19%, respectivamente, podendo este facto ser justificado 

devido à importância económica para a região. Em menor percentagem, ainda que de 

grande importância ambiental, a presença do sobreiro [B] representado por uma mancha, 

ocupando 117,64 ha (0,17%). Embora a floresta presente se concentre a altitudes inferiores 

a 800 m é possível verificar povoamentos até aos 1200 m. 

Relativamente às áreas agrícolas [C], estas encontram-se principalmente distribuídas nos 

planos de várzea e nas zonas adjacentes às principais das linhas de água, onde é possível a 

construção de socalcos e os solos são mais férteis, representando 6,35% da área do Parque 

(4432,08 ha), correspondentes aos solos de aluvião recente. 

Os prados permanentes e lameiros, característicos nas zonas altas na serra do Gerês e nos 

planaltos da Mourela e Castro Laboreiro (este último em reduzida percentagem), ocupam 

cerca de 0,52% (365,12 ha), de expressão quantitativa baixa mas de elevada importância 

no âmbito da conservação e manutenção da biodiversidade florística neste território.  

O tecido urbano representa apenas 0,47% (329,44 ha) da área total. A localização e 

configuração dos aglomerados urbanos obedecem em primeiro lugar, às condições naturais 

presentes, em particular o relevo, situando-se estes em diferentes níveis de aplanamento, e 

sempre relacionados com a presença de linhas de água, reduzindo de intensidade com a 

altitude. Em termos de formato, os aglomerados nas zonas de várzea são de carácter 

disperso, enquanto que, nas zonas de encosta são do tipo concentrado, implementados, de 

forma geral, nas áreas de menor ou nula aptidão agrícola (ADERE, 1999). A par dos 

aglomerados urbanos encontram-se algumas infra-estruturas e equipamentos [S] (0,05%) e 

alguns espaços verdes [SL]. 

Os cursos de água, lagoas e albufeiras [H], surgem com um certo destaque (2,02%) dado a 

abundância deste recurso, em particular de albufeiras dentro do território da área protegida. 
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Gráfico 4.1 – Distribuição (ha e %) das categorias de ocupação e uso do solo referente ao 
ano 1990 para o PNPG. 

Num segundo nível de análise, desagregando as categorias em classes [Anexo 5.2] e 

analisando os resultados obtidos e apresentados graficamente [Gráfico 4.2], pode 

verificar-se que os afloramentos rochosos [JY] e os incultos [II] predominam em relação às 

outras classes, ocupando cerca de 23429,44 ha e 21952,07 ha (65,12% do território) 

respectivamente. Os afloramentos rochosos [JY] não correspondem à categoria J por 

inteiro, podendo aparecer em muitos casos associada a espécies florestais, como o Quercus 

[JQ] (1,12%) e com outras folhosas [JF], Pinus [JP], sobreiro [JB] e outras resinosas [JR] 

(incluídas na classe Outras do gráfico, com percentagem inferior a 1%). Do mesmo modo 

que na categoria J, em muitos casos os incultos [I] estão também associados a espécies 

florestais, destacando essa associação com P [IP] e Q [JQ], com 1,62% (1128,58 ha) e 

1,34% (935,83 ha), respectivamente. Estas áreas com mínima presença de estrato arbóreo 

encontram-se, de uma forma geral, nas periferias dos povoamentos florestais, constituindo 

zonas de regeneração natural (sucessão ecológica). 

Relativamente às áreas florestais, estas são na sua maioria constituídas por povoamentos 

puros de carvalho [QQ] e pinheiro [PP], que se encontram com maior representatividade, 

apresentando-se as primeiras com 8,90% (6205,25 ha) e as segundas com 3,96% (2760,93 

ha), destacando entre os povoamentos mistos encontrados na área de estudo, apenas a 
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classe de carvalho em associação com outras folhosas [QF], que representa 1,33% 

(927,77 ha). 

Em termos agrícolas, este espaço baseia-se principalmente em culturas anuais [CC], 

ocupando cerca de 2200ha (3,19%), e por sistemas culturais e parcelares complexos [CX], 

ocupando 737,85 ha (1,06%) do território. 
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Gráfico 4.2 – Distribuição (ha e %) das classes de ocupação e uso do solo referente ao ano 
1990 para o PNPG. 

4.2.2. Ocupação e Uso do Solo em 2000 

No ano de 2000, a ocupação e uso do solo [Anexo 6.1] da área em estudo apresenta-se de 

igual forma em relação ao período anterior, caracterizando-se como uma região de 

montanha e de aproveitamento dos espaços diversificado. Contudo, evidenciam-se certas 

alterações quer a nível das categorias, quer das classes.  

As categorias [Gráfico 4.3] I (37,01%) e J (38,56%) continuam predominantes, se bem que 

se verifica aumento da segunda em relação à primeira, destacando-se o aumento de ambas 

as categorias no ano 2000, em relação ao ano 90. As alterações significativas 

verificaram-se, predominantemente, nas zonas das serras Peneda e Amarela. 

As áreas florestais sofrem um acentuado decréscimo de 4,82% (3362,39 ha) desde 1990, 

representando neste período 15,69% da área total. Todas as espécies florestais sofrem uma 
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diminuição global, com a excepção das outras folhosas [F], que aumentam para 2,28% 

(1582,64 ha), mantendo no entanto, a predominância do carvalho [Q] (6,96%, 4842,34 ha) 

e do pinheiro [P] (4,72%, 3293,95 ha). No entanto, o acréscimo de F está relacionado com 

o aumento do número de espécies invasoras como as acácias (Acacia dealbata e Acacia 

melanoxylon), que são incluídas nesta categoria. As categorias de outras resinosas [R] e 

sobreiro [B] decresceram para 1,54% (1075,27 ha) e 0,12% (81,13 ha), respectivamente da 

área total do Parque. Neste conjunto pode-se salientar ainda a presença do eucalipto 

(Eucaliptus globulus) [E] na área protegida, surgindo numa percentagem de 0,07% 

(53,77 ha).  

No que diz respeito à actividade agrícola, as áreas agrícolas [C] sofrem um decréscimo de 

1,13% em relação ao período anterior, passando para 5,22% (3639,87 ha), o que leva a 

supor o abandono contínuo desta actividade. A categoria da vinha [V] surge apenas em 

2000, numa única mancha de 1,72 ha, não tendo representatividade no global da área. 

Relativamente aos prados permanentes e lameiros [G] verificou-se um ligeiro aumento de 

área ocupada (cerca de 500 ha), em particular no planalto de Mourela, substituindo os 

campos agrícolas. Este facto sugere uma mudança no aproveitamento dos espaços 

agrícolas para a prática das actividades agro-pecuárias, utilizando estes espaços como base 

para a alimentação do gado, resultado do aproveitamento dos recursos hídricos para as 

culturas associadas. 

Em termos de crescimento urbano [U] nota-se uma expansão de 0,47% em 90 para 0,75% 

(523,60 ha) em 2000, acompanhada também pelo aumento de infra-estruturas e 

equipamentos [S] (0,07%), verificando-se também, no entanto, o aparecimento de áreas 

degradadas [JJ] correspondendo a 0,02% (11,28 ha) do total da área protegida.  

As zonas de água [HH] apresentam valores inferiores ao período anterior. No entanto, no 

período anterior não existia a barragem de Lindoso, e que de tal forma este valor deveria 

ser de certa forma superior, confirmando um desnível dos níveis das albufeiras, em 

comparação ao primeiro momento. 
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Gráfico 4.3 – Distribuição (ha e %) das categorias de ocupação e uso do solo referente ao 
ano 2000 para o PNPG. 

Relativamente às classes de ocupação e uso do solo [Gráfico 4.4] pode-se afirmar que não 

se verificam alterações significativas em termos de dominância. Os afloramentos rochosos 

[JY] aumentaram para 35,89%, ocorrendo o mesmo nas classes com associação à categoria 

J, como o pinheiro [JP] (810,36 ha) e o carvalho [JQ] (710,55 ha), com 1,16% e 1,02% 

respectivamente (existindo também outras espécies com percentagens inferiores a 1%). 

Por outro lado, os incultos [II] diminuíram para 27,13%, tendo aumentado no entanto, as 

áreas de incultos com presença de pinheiro [IP] (3,70%), carvalho [IQ] (3,40%) e outras 

folhosas [IF] (2,23%).  

Os povoamentos puros de Quercus [QQ] e Pinus pinaster [PP] têm vindo a diminuir, em 

particular, as quercíneas cuja área foi reduzida para quase metade da existente em 1990 

(8,90%) para 4,56%, ocupando no último período 3174,58 ha. No entanto, os povoamentos 

de carvalho com outras folhosas [QF] obtiveram um ligeiro aumento para 1,65% 

(1146,90 ha). 

Com a diminuição das áreas agrícolas [C], verifica-se também uma menor diversidade 

destes espaços, destacando-se apenas as culturas anuais [CC] representando 2,76% 

(1924,99 ha). As restantes classes que constituem as áreas agrícolas, embora ainda 

existentes, encontram-se em valores reduzidos.  
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Gráfico 4.4 – Distribuição (ha e %) das classes de ocupação e uso do solo referente ao ano 
2000 para o PNPG. 

4.2.3. Análise da evolução da ocupação e uso do solo 

A análise da evolução da ocupação e uso do solo no PNPG, para os períodos de 1990 a 

2000, realizou-se através de uma matriz de transição, permitindo obter informações em 

termos estatísticos da evolução por categorias e por classes da ocupação e uso do solo.  

A matriz de transição por categorias relativa ao PNPG [Anexo 3.1], no intervalo dos 

períodos considerados, indica uma alteração em termos de ocupação e uso do solo de 

34,20% da sua área [Figura 4.14], revelando a matriz para as classes de ocupação [Anexo 

3.2] uma maior alteração, na ordem dos 43,29%, quase cerca de metade do território em 

estudo [Figura 4.15].  
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Figura 4.14 – Carta de evolução do PNPG por categorias.  
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Figura 4.15 – Carta de evolução do PNPG por classes.  
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4.2.3.1. Floresta 

Entre os intervalos de tempo estudados, verificaram-se importantes alterações na ocupação 

e uso do solo no território do PNPG, contribuindo para tal as áreas de floresta responsáveis 

pela mudança da ocupação em 12,06% do total da área [Figura 4.16]. A floresta perdeu 

8,78% dos 20,50% da área que ocupava no total em 1990, ou seja, quase metade da 

existente. No entanto, esta perda foi contrabalançada com a alteração de algumas 

categorias para floresta, nomeadamente incultos [I], áreas descobertas com ou pouca 

vegetação [J] e espaços agrícolas [C], completando os 15,69% do território no período de 

2000, sendo a diferença de dimensão perdida de 4,82% do território. Os incêndios 

florestais são responsáveis pela perda de 3,32% da floresta, ocorridos durante o intervalo 

de 1990 a 2000. Além da perda de área, verificou-se também uma dinâmica em termos da 

composição dos povoamentos. O declínio progressivo da floresta deu lugar, na sua 

maioria, a áreas semi-naturais, onde os incultos [I] passam a ocupar 5,81% e as áreas 

descobertas com ou pouca vegetação [J] ocupam 2,15% do total da área protegida.   

Nas alterações verificadas na floresta, verificou-se um aspecto importante, que é o facto de 

todas as categorias (F, P, Q, e R) sofreram alterações superiores a 50%, com a excepção do 

sobreiro [B].  

Os povoamentos de folhosas (BB, BQ, FF, FQ, QB, QF, QN e QQ) contribuem com a 

maior percentagem das alterações ocorridas (7,50%), sendo os povoamentos puros de 

carvalho [QQ] os mais afectados (5,67%). As alterações mais significativas deram-se na 

mudança para I e J (4,54%), em particular para matos [II] e afloramentos rochosos [JY]. Os 

povoamentos do género Quercus [QQ] contribuíram para formação de áreas semi-naturais 

com 3,63%, tendo sido transformados em incultos e carvalho [IQ] e em áreas descobertas e 

carvalho [JQ]. Salienta-se também o facto de que em 1,76% ocupado por Quercus foi alvo 

de incêndios durante o intervalo em estudo. 

As alterações da floresta de folhosas deram-se, de grosso modo, ao longo das linhas de 

água principais, com maior incidência nos rios do Ramiscal e da Peneda. 

Verificou-se também um aumento de espécies de resinosas, tornando 0,90% dos 

povoamentos de folhosas em povoamentos destas com resinosas, onde mais uma vez, a 

classe QQ foi alterada em 0,63%. No que diz respeito às mudanças dentro das folhosas, 

distingue-se a evolução da classe QQ para povoamentos de carvalho e outras folhosas 

[QF], em (0,57%). Por último, 0,44% das folhosas foram transformadas em áreas agrícolas. 
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No que se refere à floresta de resinosas, que incluem os povoamentos de Pinus pinaster 

[PP], com outras resinosas [PR], outras resinosas [RR] e com Pinus pinaster [RP], sofrem 

alterações na ordem dos 3,56% dos 4,98% que ocupava. As mudanças mais significativas 

deram origem a meios semi-naturais, I e J, em 2,49%, salientando a alteração para matos 

[II] e afloramentos rochosos [JY]. Os povoamentos de Pinus pinaster [PP], que 

constituíam a grande parte da floresta de resinosas (3,96%), foram os mais afectados sendo 

que, tendo sido transformados (1,68%) para incultos e pinheiro [IP], matos [II] e 

afloramentos rochosos com pinheiro [JP]. Verifica-se que os povoamentos de PP perderam 

0,81% devido aos incêndios ocorridos entre 1990 e 2000. Da floresta de resinosas, apenas 

0,59% evoluíram para povoamentos mistos. 

Em relação aos povoamentos constituídos por folhosas e resinosas (BR, FP, FR, PF, PQ, 

QP, QR, RF e RQ) sofreram mudanças em 3,84% dos 4,57% que constituíam inicialmente, 

dos quais 2,55% correspondem a mudanças dentro dos povoamentos. Deste modo, 0,97% 

alterou-se para povoamentos de resinosas, em particular para Pinus pinaster [PP] e para 

folhosas. Em 0,84% os povoamentos mantiveram-se mistos mas com alteração das 

categorias predominantes. A perda de floresta mista para incultos [I] deu-se em 1,11%, 

nomeadamente para incultos com pinheiro [IP] e matos [II]. 

Os povoamentos de eucalipto [E] surgem em 2000, ocupando 0,08% da área protegida, que 

pertencia na sua maioria às categorias Q, F e P. A classe de eucalipto e outras folhosas 

[EF] constitui 0,03%, estando as classes de eucalipto [EE], eucalipto com pinheiro [EP] e 

com carvalho [EQ] distribuídos pela restante área. Esta espécie florestal surge em 

pequenas manchas, ao longo dos rios Lima e Froufe, e junto ao limite do território nas 

freguesias de Covide e Rio Caldo (Terras de Bouro). Embora não seja dominante como 

categoria, o eucalipto aparece também associado, em concreto, com os incultos [IE] e com 

pinheiro [PE], correspondendo no global a 0,24%.  
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Figura 4.16 – Carta da dinâmica da floresta.  

4.2.3.2. Áreas agrícolas e urbanas 

Em relação aos espaços agrícolas (onde se encontram as categorias culturas anuais [C], 

prados e lameiros [G] e olival [O]) [Figura 4.17], verificaram-se diversas alterações, 

tendo-se mantido 4,42% do total da área. As alterações ocorridas (2,47%) deram lugar, 

predominantemente, a incultos (1,01%) e floresta (0,86%).  

As áreas agrícolas que evoluíram para incultos resultam do abandono desta actividade, 

sendo que 0,52% foram transformados em matos [II] e os restantes em incultos com a 

floresta degradada ou de transição. A evolução destas áreas em floresta deu-se no sentido 

dos povoamentos de folhosas (0,66%), destacando-se a categoria de carvalho [Q] (0,58%), 

tendo evoluído para povoamentos de resinosas apenas 0,19%. 

Dentro das áreas agrícolas, a preferência pela actividade agropecuária induziu a uma 

progressiva conversão dos campos agrícolas [C] em lameiros [G], como se verificou em 

0,12% da categoria. Estas alterações verificaram-se, na sua maioria, nas zonas dos 

planaltos, em particular da Mourela. Por sua vez, evidenciou-se o abandono de alguns 

lameiros existentes (0,15%) para matos [II]. A perda de olival [O] existente no primeiro 
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período deu origem a floresta. Ainda dentro da categoria [C] distingue-se uma perda da 

diversidade de ocupação, dado à alteração das áreas (0,68%) de sistemas culturais e 

parcelares complexos [CX] e de culturas anuais em associação a outras folhosas, [CF], 

carvalho, [CQ], e vinha [CV], em culturas anuais permanentes [CC].  

Na série temporal em estudo, assistiu-se a um aumento de 60% das áreas urbanas [U]. Esta 

expansão teve lugar sobre as áreas agrícolas, ocupando 0,28% destas áreas existentes em 

1990. De uma forma geral, as novas construções prolongam os aglomerados, tendo 

ocorrido por todo o território em estudo. No entanto, destaca-se o crescimento urbano nas 

zonas ao longo do Rio Gerês e da albufeira de Caniçada (Terras de Bouro), cuja dinâmica 

poderá estar relacionada com a massificação do turismo nesta região.  

Soajo

Tourém

Cabril

Covide

Germil

Ermida

Outeiro

Britelo

Lindodo

Covelães

Gavieira

Vilar da Veiga

Campo do Gerês

Lamas de Mouro

Castro Laboreiro

Pitões das Júnias

Entre-Ambos-os-Rios

180000

180000

190000

190000

200000

200000

210000

210000

220000

220000

53
00

00

53
00

00

54
00

00

54
00

00

55
00

00

55
00

00

56
00

00

56
00

00

0 15.0007.500
Metros

±
Legenda

SUPERFÍCIES DE ÁGUA

Linhas de água principais
Albufeiras

Toponímia

Limite PNPG

Curvas de nível

DINÂMICA DAS 
ÁREAS AGRÍCOLAS

Áreas agrícolas não alteradas
Não alterado
Alteração das classes
Áreas agrícolas alteradas para:
Áreas semi-naturais
Floresta
Urbano
Água

 
Figura 4.17 – Carta da dinâmica das áreas agrícolas.  

4.2.3.3. Meios semi-naturais 

Os meios semi-naturais (categorias [I] e [J]) constituem as categorias com maior 

representatividade de ocupação no PNPG, quer em 1990 (70,06%), quer em 2000 

(66,17%), tendo obtido um decréscimo de apenas 3,89% neste intervalo. Os incultos [I] 

foram alterados em 11,52%, sendo esta mudança menor para a categoria J (7,61%) 

[Figura 4.18].  
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Dentro das áreas semi-naturais verificou-se uma alternância entre as categorias. Os incultos 

[I] transformaram-se em áreas descobertas com ou pouca vegetação [J] (8,65%), em 

particular em afloramentos rochosos [JY] (7,86%). Por sua vez, a categoria J evoluiu 

6,58% para I, sendo que 5,42% são matos [II]. A alteração de I para J ocorreu, na sua 

maioria, nas serras do Soajo e Amarela. O oposto (de J para I) teve lugar ao longo das 

linhas de água por todo o território. 

Embora a floresta sofra sucessivamente perda significativa dimensão, verificou-se uma 

expansão de povoamentos existentes em 1990, sobre 2,99% das áreas semi-naturais. 

Evidencia-se uma dinâmica de I (0,99%) e J (0,24%) para floresta de resinosas por todo o 

território, em particular, para povoamentos puros de Pinus pinaster [PP] (1,00%). Estes 

povoamentos surgiram, na sua maioria, ao longo do Rio Gerês a das albufeiras de Caniçada 

e Salamonde, pressupondo uma reflorestação realizada no decorrer do intervalo em estudo. 

Os povoamentos de folhosas (1,19%) e mistos (0,56%) provenientes de ambas as 

categorias estão dispersos por toda a área de estudo. É de salientar o aparecimento de 

povoamentos puros de Quercus [QQ] em 0,78% das áreas semi-naturais, encontrando-se 

mais concentrados no planalto de Mourela.    

A categoria I foi ainda alterada para áreas agrícolas (0,58%), dos quais 0,18% 

correspondem a lameiros [GG], cujas manchas surgem no planalto de Mourela e nas 

cabeceiras do Rio Homem. 
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Figura 4.18 – Carta da dinâmica das áreas semi-naturais.  

4.2.3.4. Meios aquáticos 

A categoria das zonas de água [H], que corresponde às albufeiras, diminuiu de dimensão 

(0,39%), evidenciando um decréscimo do nível de água. Denota-se no entanto que, neste 

período deu-se o enchimento das barragens de Alto Lindoso e Salas, onde as albufeiras 

resultantes ocupado 0,36% do território. 

No período de 1990 não consta a classe de zonas pantanosas interiores [HY], aparecendo 

em 2000. A classe corresponde às duas manchas, perfazendo no total 0,01%.  

4.2.3.5. Aspectos conclusivos 

No decorrer da série temporal em análise, verificaram-se mudanças significativas em 

termos de ocupação e uso do solo. Estas mudanças são mais visíveis nas zonas de encosta, 

sendo que as menores alterações ocorridas identificam-se nas regiões de maior altitude. 

As áreas florestais apresentaram um declínio acentuado, alterando principalmente para 

incultos [I], em particular os povoamentos de Quercus [QQ], espécie autóctone de 

importante valor ecológico. Mesmo assim, evidenciou-se alguma regeneração por todo o 

território. Por outro lado, o aumento de espécies exóticas como o eucalipto [E] na área 
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protegida confirma uma crescente humanização do território. A presença desta espécie 

normalmente evidência também o aparecimento de outras espécies exóticas de carácter 

infestante, como acácias (Acacia dealbata e Acacia melanoxylon) e háquias (Hakea spp.), 

originando conflitos com a conservação dos valores ecológicos existentes. 

O aumento das áreas de incultos e zonas descobertas sem ou com pouca vegetação, advêm 

de maior erosão ou incêndios, tendo por consequência a perda do recurso solo, devendo ser 

tomadas medidas de gestão no sentido de estabilização destes sistemas, promovendo a 

regeneração natural, isto é, a sucessão ecológica.  

Embora se tenha verificado algumas situações de reflorestação de resinosas e regeneração 

natural de Quercus, estas alterações ocorridas têm uma acrescida preocupação dado que 

originarão perdas a nível de ecossistemas e fauna e flora associados, como também o 

aumento do potencial risco de erosão e consequente perda do recursos solo das zonas de 

montanha e encostas.  

Em relação às áreas agrícolas, o abandono desta actividade reveste-se da maior acuidade 

em áreas de montanha onde as formações arbustivas de carácter invasor se instalam, 

traduzindo-se num empobrecimento da fauna e flora existentes. Sucede-se ainda com 

frequência o ciclo tradicional mato-fogo-mato com consequências graves em termos de 

perda do solo e de dificuldade na reabilitação do ecossistema. Por outro lado, assiste-se a 

uma progressiva conversão de culturas anuais para lameiros, evidenciando o 

desenvolvimento actividade agropecuária neste território. 

Relativamente à expansão urbana, esta tem-se dado sobre as áreas agrícolas, reflectindo a 

opção de novas construções em vez da recuperação das anteriores, de uma forma 

desordenada já que ocupam solos com aptidão agrícola, desvalorizando este recurso. 

Verificou-se uma expansão dos aglomerados, em particular na zona turística ao longo do 

Rio Gerês e na albufeira de Caniçada, em Terras de Bouro. No entanto, a dinâmica 

populacional observada em todo o território não acompanha o crescimento urbano, 

evoluindo no sentido oposto, ou seja, tem vindo a diminuir. Esta situação encontra-se 

relacionada com a opção da construção de novos edifícios, em vez da recuperação dos 

antigos, e à massificação do turismo. 

É de salientar que a carta de ocupação e uso do solo para 2000 do PNPG foi elaborada em 

dois momentos diferentes. A carta de ocupação para 2000 do território pertencente aos 

concelhos de Melgaço, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, foi elaborada em 2004, 
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encontrando-se validada para a realidade dessa data. Por outro lado, a carta de ocupação 

elaborada neste trabalho baseou-se em ortofotomapas de diferentes datas: do ano de 2000, 

para Terras de Bouro, e de 2002, para Montalegre. Para além disso, a cartografia final tem 

um desfasamento de seis/quatro anos em relação ao momento actual, facto que não é 

relevante visto que a ocupação do solo apesar de dinâmica, para este período de tempo não 

sofrem alterações demasiado significativas, servindo como um instrumento de elevado 

rigor científico (validação geométrica e de atributos).  

 4.3. Determinação da Pressão Humana 

A elaboração da Carta de Pressão Humana pretende determinar a diferença espacial do 

grau de intensificação de uso da área protegida em estudo, através da ocupação e uso do 

solo, para cada momento de tempo em estudo. Assim, foram atribuídos coeficientes de 

intensidade aos diversos espaços de ocupação, onde os incultos e os planos de água têm o 

factor mínimo (1), progredindo desde o uso florestal (2) e agrícola (3) até ao coeficiente 

máximo do urbano (6). Às zonas de impacte da rede viária e áreas urbanas foram 

atribuídos valores hierarquizados de pressão em função da distância. As cartas de pressão 

humana são obtidas através da soma destes coeficientes. O estudo da evolução da pressão 

humana, entre as duas datas, pretende analisar a tendência da intensificação ao longo do 

tempo. 

4.3.1. Determinação da pressão humana para os anos 1990 e 2000  

Na data de 1990, os valores de pressão humana [Figura 4.19] situam-se, preferencialmente, 

nos níveis de muito baixo (80,35%) e baixo (15,72%) ocupando em conjunto 96,06% da 

área total. Estes valores relacionam-se com a ocupação do território, correspondendo-se 

com as áreas de incultos, planos de água, floresta e agrícola, encontrando-se no nível de 

muito baixo. Sob a influência da rede viária, estas áreas adquirem um grau de pressão 

baixo.  

O grau de pressão moderado representa apenas 3,09%, e encontram-se localizadas nas as 

áreas envolventes dos níveis de pressão alto e muito alto, que se supõe somente 0,85% do 

território. Embora representem um valor baixo em relação à dimensão do território, estas 

áreas encontram-se concentradas em núcleos próximos entre si, correspondendo aos 

aglomerados urbanos e espaços circundantes, onde a presença viária é marcante, e estão 

localizadas nos vales das linhas de água principais, em particular nos rios Lima e Cávado e 
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seus afluentes – Castro Laboreiro, Peneda e Froufe, da primeira bacia hidrográfica, e 

Gerês, na segunda. Por esta via, as albufeiras avizinham também as zonas de maior 

pressão. No geral, as zonas que reúnem as condições de maior pressão humana situam-se 

sob as áreas de menor ou nula aptidão agrícola, com a excepção de Pitões das Júnias onde 

estas zonas se encontram em áreas com aptidão moderada. 

Nas zonas de protecção de ambiente natural do PNPG [capítulo 4.1.2], os níveis de pressão 

humana são baixos. Apenas a rede viária constitui um elemento de perturbação, permitindo 

o aparecimento de áreas com um nível de pressão baixo e, em situações pontuais, de 

reduzidas manchas de nível moderado provocado pela concentração de vias.  
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Figura 4.19 – Carta da pressão humana para 1990 no PNPG. 

No ano de 2000, a carta de pressão humana [Figura 4.20] assemelha-se à do período 

anterior em termos de configuração, tendo-se verificado uma ligeira intensificação. Os 

níveis de muito baixo (80,19%) e baixo (15,20%) obtiveram uma quebra de 0,68%, 

passando a representar 95,39% do território. Em contrapartida, as restantes classes surgem 

com uma aumento para 4,61% do total da área. Estas alterações sugerem uma tendência 

para a intensificação crescente do território.  
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Figura 4.20 – Carta da pressão humana para 2000 no PNPG.  

4.3.2. Análise da evolução da pressão humana 

Em termos da evolução da pressão humana [Figura 4.21] verificou-se uma intensificação, 

ocorrida entre os dois intervalos de tempo em estudo. As alterações evidenciadas não 

foram, em termos percentuais, significativas dado que 95,69% do território permaneceu 

inalterado. Os resultados obtidos encontram-se dentro do intervalo [-2;2], dando a entender 

que as alterações ocorridas entre as classes de pressão não se deram de forma brusca, mas 

de alternância entre classes vizinhas.  

O aumento dos níveis de pressão humana aconteceu em 2,72% da área em estudo, 

contrapondo 1,60% do território onde ocorreu uma extensificação. Estas alterações 

traduzem-se por manchas de reduzida dimensão, atingindo no máximo 9 ha, localizadas 

dentro das zonas de influência da rede viária e urbano.  

Da mesma forma que o grau de pressão humana se encontra relacionado com a ocupação 

do solo, a evolução da intensidade encontra-se, de modo idêntico, relacionada com a sua 

evolução. Por consequente, o aumento dos níveis de intensidade da pressão humana 

reflectem a alteração dos espaços de ocupação agrícola, florestal, incultos para urbano. A 
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influência gerada pelas zonas de impacte de proximidade provoca um visível acréscimo à 

intensificação. O aumento destes níveis ocorreu por todo o território, em particular 

acentuam-se ao longo do Rio Gerês e da albufeira de Caniçada (Terras de Bouro). Estes 

podem estar relacionados com a expansão urbana sob as áreas agrícolas e a florestação de 

incultos. Por sua vez, verificou-se uma redução de pressão humana dentro do mesmo 

intervalo, consequência das alterações ocorridas nas áreas florestais que alteraram para 

incultos, principalmente, e de áreas agrícolas que mudaram para categorias de pressão mais 

baixa (floresta e incultos).  
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Figura 4.21 – Carta da evolução pressão humana (1990-2000) no PNPG.  

Na aplicação da metodologia para a determinação da pressão, pôde-se constatar que as 

zonas de impacte da rede viária e espaços urbanos constituem factores de elevada 

relevância no grau de intensificação de uso sobre a área protegida. Refere-se ainda, que as 

cartas de pressão humana de cada ano foram elaboradas com base numa mesma 

informação sobre a rede viária. No entanto, tratando-se de um meio rural e de uma área 

protegida, a evolução da rede viária, no intervalo em estudo, não deverá ser marcante. 

Sendo assim, as diferenças notadas ao longo do intervalo de tempo apenas reflectem a 

intensidade da pressão humana em termos de ocupação do solo.  
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Entre a rede viária presente e a evolução da ocupação do solo verificou-se uma correlação. 

A qualidade e número da rede viária influência o comportamento das populações e suas 

actividades sobre o território, sendo por este motivo um importante factor no grau de 

pressão humana. Certos aspectos evidenciados na evolução da ocupação e uso do solo 

comprovam esta influência, como se sucede com a expansão urbana assistida na área em 

estudo, que foi sendo desenvolvida ao longo das suas zonas de influência, em particular 

das estradas nacionais. Outro aspecto a salientar, refere-se à evolução da ocupação 

florestal. Embora a metodologia aplicada não distinga as florestas de espécies autóctones 

das exóticas e, por consequência, não as distinga em termos de grau de pressão, pôde-se 

verificar uma relação entre os povoamentos da categoria de eucalipto [E] presentes na 

ocupação do solo de 2000 e a rede viária. Estes povoamentos surgem ao longo das áreas de 

impacte, encontrando-se 0,04%, dos 0,07% do total da ocupação de 2000, inseridos destas 

áreas. Os restantes (0,03%) constituem o prolongamento dos povoamentos, na 

contiguidade das áreas de influência da rede viária. 

 

 



 94

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho pretendeu actualizar a cartografia de ocupação e uso do solo de 1990 

para 2000 do PNPG e identificar a pressão humana para os mesmos anos, analisando 

também as respectivas evoluções. O processo relacionado com a ocupação do solo não é 

estático, pelo contrário, é caracterizado pela sua dinâmica ao longo do tempo, sendo 

também o resultado de um conjunto de vastas interacções, destacando-se a actividade 

humana exercida no território além das condicionantes naturais como altitude, declives e 

aptidão do solo entre outros. 

Considerando esses aspectos, a cartografia temática elaborada e a de Solos e Aptidão da 

Terra, assim como os dados dos Censos (1970/1981/1991/2001) e RGA (1989/1999), 

desenvolvidos neste trabalho são fundamentais na análise da evolução da ocupação do solo 

e pressão humana. Toda esta informação em conjunto constitui uma base essencial para o 

ordenamento e planeamento do território, assim como, para os diversos estudos ambientais.   

Em relação à carta de ocupação e uso do solo para o território dos concelhos de Terras de 

Bouro e Montalegre incluído no PNPG, para o ano 2000, obtida a partir de técnicas de 

fotointerpretação de ortofotomapas, foi necessário determinar o grau de fiabilidade da 

cartografia produzida. Para tal, tornou-se necessária a sua validação com base na recolha 

de informação pontual no terreno, através de uma rede de pontos de amostragem. Os 

resultados obtidos foram transpostos para uma matriz de erro ou confusão, quer para 

categorias como para classes, obtendo o coeficiente Kappa que traduz a qualidade da 

cartografia. As classificações resultantes com um índice Kappa superior a 75% 

consideram-se de concordância elevada, tendo-se verificado, para a cartografia em questão, 

índices de 95% para categorias e 90% para as classes, confirmando o seu elevado grau de 

fiabilidade. Salienta-se o facto de que, a par da validação dos pontos em causa, também se 

validou a restante cartografia no terreno. 

Para o estudo e quantificação das alterações ocorridas entre as datas em estudo, realizou-se 

uma carta de evolução que resulta do cruzamento (overlay) das cartas de ocupação e uso 

do solo de cada ano.  

A aplicação da metodologia de Paredes (2004), adaptada à realidade da área em estudo, 

permitiu verificar o nível de intensificação e/ou extensificação da pressão humana ocorrida 
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nos mesmos anos, tendo por base a ocupação do solo e a rede viária. A evolução do grau 

de pressão humana resulta, do mesmo modo, do cruzamento das cartas de pressão obtidas.  

Dado o contexto em que se insere a área em estudo, na análise das evoluções da ocupação 

e uso do solo e da pressão humana, deve-se ter em consideração a implicação destas 

alterações perante os valores naturais existentes. As alterações verificadas ao longo do 

intervalo analisado são significativas, marcando a paisagem e comprometendo os 

diferentes ecossistemas na área protegida.  

Na ocupação florestal, a perda significativa de dimensão da floresta devido aos incêndios 

dando lugar a áreas semi-naturais, a diminuição dos povoamentos de quercínias e o 

aparecimento de espécies exóticas (em particular o Eucaliptus globulus e a Acacia 

dealbata), traduzem alterações bruscas na ocupação do solo.  

As áreas agrícolas também foram alvos de alterações, tendo-se verificado o progressivo 

abandono desta actividade. As áreas alteradas conheceram diferentes destinos, onde se 

salienta o abandono dos espaços para áreas semi-naturais. As alterações de uso verificadas 

correspondem à conversão para floresta e urbano. Dentro destes espaços verificou-se ainda 

o aumento de lameiros, evidenciando uma crescente preferência pela agropecuária.  

O aumento da pressão humana identificada na área em estudo está ligado à expansão 

urbana observada. Neste ponto a rede viária apresenta-se como um importante factor de 

influência na pressão, permitindo a aproximação das populações às zonas de ambiente 

natural. A crescente intensificação verificada indica uma maior humanização no território 

que, sem um ordenamento integrado, afectará os valores naturais característicos desta área 

protegida. 

Em termos de estrutura da paisagem, quer o abandono das áreas agrícolas quer a 

intensificação de pressão humana, têm frequentemente como consequência, tanto a 

homogeneização da paisagem como a perda de nichos determinantes para algumas 

espécies.  

Relativamente às metodologias aplicadas, procurou-se adequá-las à informação de base 

disponível. Contudo, as implicações dessas decisões a nível metodológico não impediram 

atingir os objectivos inicialmente propostos. 

No que diz respeito à metodologia aplicada para a determinação da pressão humana, 

refere-se que os resultados obtidos constituem uma aproximação ao grau de intensidade 
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humana, visto que, os coeficientes atribuídos não distinguem as diferentes categorias nem 

classes de ocupação, em termos de pressão. A conjugação de diversas metodologias ligadas 

a esta temática, abordadas anteriormente, poderão proporcionar uma melhor e detalhada 

perspectiva sobre os comportamentos e influências humanos no meio em que está inserido, 

em particular nas às áreas protegidas.  

O estudo da ocupação e uso do solo, constitui uma importante ferramenta de base para 

qualquer processo de planeamento e ordenamento do território, potenciando tomadas de 

decisão mais adequadas, possibilitando uma gestão sustentada do território, 

compatibilizando a conservação dos valores naturais com as actividades humanas. Em 

termos de aplicações, a ocupação do solo, como informação de base, permite a realização 

de informação mais complexa sobre outros temas (determinação da pressão humana, 

definição de unidades de paisagem, estudo do risco de incêndio, erosão do solo, entre 

outros).  

Por último, dado que a paisagem está sempre em constante mudança, a análise da ocupação 

e uso do solo deve, do mesmo modo, ser periódica para que o planeamento e o 

ordenamento do território acompanhem a realidade. Por outro lado, o estudo das mudanças 

passadas permitem averiguar um padrão de comportamento potenciando as previsões 

futuras. 

 

 

 



 97

6. BIBLIOGRAFIA  

Abreu, A., Correia, T., 2001. Identificação e Caracterização das Unidades de Paisagem de 
Portugal Continental. Site disponível: AMDE – Associação de Municípios do 
Distrito de Évora (última actualização: 2003), URL: http://www.amde.pt/ 
document/447750/450930.pdf. Consultado em 30 Maio 2005. 

ADERE, 1999. Território, Povoamento, Construção: Manual para as regiões do Parque 
nacional da Peneda-Gerês, Parque Nacional da Peneda-Gerês, 133 pp. 

Agarwal, C., et al., 2002. A Review and Assessment of Land-Use Change Models: 
Dynamics of Space, Time and Human Choice. Site disponível: Human-Environment 
Regional Observatory, URL: http://hero.geog.psu.edu/archives/ 
AgarwalEtALInPress.pdf. Consultado em 02 Junho 2005. 

Agroconsultores e Geometral, 1995. Carta dos Solos e Carta da Aptidão da Terra de Entre 
Douro e Minho. Direcção Regional de Agricultura entre Douro e Minho – 
DRAEDM. Lisboa. 151pp. 

Arias, M., et al., 1999. Capacidad de Carga Turística de las Áreas de Uso Público del 
Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica. Site disponível: WWF (World Wide 
Fund For Nature) Centroamérica, URL: http://www.wwfca.org/wwfpdfs/    
Guayabo .PDF. Consultado em 31 Outubro 2005. 

Baca, J., 2002. Dinâmica da Paisagem: métodos analíticos, modelos de classificação e 
simulação prognóstica, sob a ótica genealógico. Site disponível: Embrapa – Solos, 
URL: http://www.cnps.embrapa.br/paisagem/tese/TESE_COMPLETA.zip. 
Consultado em 12 Agosto 2005.   

Baidal, J., et al., 2001. Planificacíon y gestión del desarrollo turístico sostenible: 
Propuestas para la creación de un sistema de indicadores. Site disponível: 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Investigaciones Geográficas, URL: 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/IIGG/planificacion.pdf. Consultado em 19 
Outubro 2005.  

Briassoulis, H., 2000. Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modeling 
Approaches. Site disponível: The Web Book of Regional Science – Regional 
Research Institute, West Virginia University (última actualização: 2005), URL: 
http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Briassoulis/contents.htm. Consultado em 18 
Agosto 2005. 

Bürgi, M., et al., 2004. Driving forces of landscape change – current and new directions. 
Site disponível: SpringerLink, URL: http://www.springerlink.com/media/ 
376pyvqvtq0gjxhpyddj/contributions/m/7/0/3/m703504n78j6h252.pdf. Consultado 
em 11 Outubro 2005. 

Caetano M., et al., 2002. Cartografia de Ocupação do Solo com Imagens de Satélite: 
Estado da Arte. Site disponível: Instituto Geográfico Português, URL: 
http://www.igeo.pt/IGEO/portugues/Novidades_eventos/eventos/esig2002/p092.pdf
Consultado em 13 Abril 2005. 

Câmara, G., et al., 2004. Análise Espacial de Dados Geográficos. Site disponível: 
Ministério da Ciência e Tecnologia – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 
Divisão de Processamento de Imagem, URL: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/ 
analise/index.html. Consultado em 29 Abril 2005. 



 98

Cary, F., 1994. Paisagem e Agricultura. In Paisagem, Direcção Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano, 47-65. 

Castro, M., (1999). Unidad IV – Cadenas de Markov. Site disponível: Instituto 
Tecnologico de La Paz URL: http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/ 
investoper2/unidad4.htm. Consultado em 09 Agosto 2005.  

Cristóvão, A., 2002. Rural development initiatives and institutional arrangements in the 
National Park of Peneda-Gerês, Portugal. Site disponível: Mountain Forum – A 
Global Network for Mountain Communities, Environment and Sustainable 
Development, URL: http://www.mtnforum.org/resources/library/crisa02a.htm. 
Consultado em 26 Outubro 2005.  

Cruz, C., et al., 1998. Carga Antrópica da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Site 
disponível: Anais IX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, URL: 
http://marte.dpi.inpe.br/col/sid.inpe.br/deise/1999/02.09.11.15/doc/4_48p.pdf. 
Consultado em 06 Maio 2005. 

DGA, 1999. Relatório de Estado do Ambiente 1999. Site disponível: Instituto do 
Ambiente, URL: http://www.iambiente.pt/rea99/docs/ 45turism.pdf. Consultado em 
26 Outubro 2005. 

DGRF, 2006. Cartografia das Áreas Queimadas (1990-2004). Site disponível: 
Direcção-Geral dos Recursos Florestais, URL: http://www.dgrf.min-agricultura.pt/ 
v4/dgf/pub.php?ndx=2273. Consultado em 20 Março 2006. 

Espenica, A., 1994. Paisagem e Sustentabilidade. In Paisagem, Direcção Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 83-96. 

Gergel, S., Turner, M., 2002. Landscape Ecology: A Practical Guide to Concepts and 
Techniques. Springer, 316 pp. 

González, F., et al., 2002. Los Usos del Suelo Analizados Mediante S.I.G. In XIV 
Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica, Santander. Site disponível: 
Universidad de Cantabria, URL: http://departamentos.unican.es/digteg/ingegraf/cd/ 
ponencias/ 196.pdf. Consultado em 01 Abril 2005. 

Grupo de Trabalho Agro-Ambiental, 2002. Plano Zonal Agro-Ambiental do Parque 
Nacional da Peneda Gerês. Site disponível: Ministério da Agricultura do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, URL: http://www.min-agricultura.pt/ 
oportal/extcnt/docs/FOLDER/PROT_TEMAS/F_AMBIENTE/MADRPCNT_GTA
A/PZ_Peneda_Gerez.pdf. Consultado em 26 Outubro 2005. 

Henriques, R., et al., 2001. Estatísticas de ocupação do solo para Portugal Continental. In 
ESIG 2001 – VI Encontro dos Utilizadores de Informação Geográfica, Oeiras. Site 
disponível: Instituto Geográfico Português, URL: http://www.igeo.pt/IGEO/ 
portugues/servicos/CDI/biblioteca/PublicacoesIGPfiles/esig2001/papers/esig61.pdf. 
Consultado em 8 Agosto 2005. 

Herrero, L., 1997. Capital natural y desarrollo sostenible: una reflexión sobre las áreas de 
montaña. In Paisaje y Desarrollo Integral en Áreas de Montaña – VII Jornadas 
sobre el Paisaje, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, Ministerio 
de Medio Ambiental, 121-134. 

Ibisch, P., et al., 2001. Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible. Site disponível: 
Fundación Para La Conservación Del Bosque Chiquitano, URL: 



 99

http://www.fcbcinfo.org/esp/pcds/tomoI/Anexos.pdf. Consultado em 24 Outubro 
2005.  

IA, 2003. Atlas do Ambiente. Site disponível: Instituto do Ambiente, URL: 
http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp. Consultado em 06 de Junho de 2005. 

IGP, 2003. Características da Carta de Ocupação do Solo de Portugal Continental de 
1990. Site disponível: Instituto Geográfico Português, URL: http://www.igeo.pt/ 
IGEO/portugues/Frameset-produtos.htm. Consultado em 06 Junho de 2005. 

IGP, 2003. Nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo de Portugal Continental de 
1990. Site disponível: Instituto Geográfico Português, URL: http://snig.igeo.pt/ 
Portugues/Igd/html/legenda_cos.html. Consultado em 06 Junho de 2005. 

INE, 1981. XII Censo Geral da População. Instituto Nacional de Estatística Portugal, 
Lisboa. 

INE, 2001. Recenseamentos Gerais da Agricultura – Dados Comparativos, 1989-1999. 
Instituto Nacional de Estatística Portugal (CD-ROM), Lisboa. 

INE, 2002. Recenseamentos Gerais da População e da Habitação – Dados Comparativos, 
1991-2001. Instituto Nacional de Estatística Portugal (CD-ROM), Lisboa. 

Karnaukhova, E., Loch, C., 2000. O Método de Avaliação da Intensidade de 
Transformação Antrôpica e as Possibilidades da sua Aplicação na Gestão 
Ambiental. Site disponível: Geodesia Online, URL: http://geodesia.ufsc.br/ 
Geodesia-online/arquivo/cobrac_2000/039/039.htm. Consultado em 11 Agosto 
2005. 

Langran, G., 1993. Time in Geographic Informarion Systems, Taylor & Francis, 189 pp. 

Lleras, G., Armenteras, D., et al., 2002. Indicadores de seguimiento de la Política de 
Biodiversidad en la Amazonia Columbiana (2001). Site disponível: 
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/indicadores/Capitulo4/41_Amazonia/Do
c/1_Amazonia(FINAL_09_04_02).pdf. Consultado em 09 Agosto 2005.  

Lopes, S., 2004. A Componente do Tempo na Informação Geográfica: Evolução da 
Ocupação e Uso do Solo (1999-2000) no Concelho de Ponte da Barca. Relatório 
Final de Curso, Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, 78 pp. 

Malczewski, J., 2003. GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Site 
disponível: Science Direct (última actualização: 2005), URL: 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%23594
7%232004%23999379998%23501547%23FLA%23&_auth=y&view=c&_acct=C0
00057419&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2460380&md5=ab64e3fd7ad502
37d1426ef414fa1601. Consultado em 30 Maio 2005. 

Martín, A., 1997. El paisaje florestal en el mundo rural. In Paisaje y Desarrollo Integral en 
Áreas de Montaña – VII Jornadas sobre el Paisaje, Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, Ministerio de Medio Ambiental, 151-158.  

Medeiros, I., 1984. Estruturas Pastoris e Povoamento na Serra da Peneda, Centro de 
Estudos geográficos, Universidade de Lisboa, 92 pp. 

Méndez, M., Boado, F., 1997. La valoración social del patrimonio arqueológico como 
recursos turístico para el desarrollo integral de las áreas de montaña: la arqueología 



 100

del paisaje como propuesta. In Paisaje y Desarrollo Integral en Áreas de Montaña 
– VII Jornadas sobre el Paisaje, Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, Ministerio de Medio Ambiental, 173-178.  

Miller, H., Wentz, E., 2003. Representation and Spatial Analysis in Geographic 
Information Systems. Site disponível: University of Utah – The Department of 
Geography, URL: http://www.geog.utah.edu/~hmiller/papers/anna_09303004.pdf 
Consultado em 10 Agosto 2005. 

Ministério de Medio Ambiente, 2000. Guía para la Elaboración de Estudios del Medio 
Físico – Contenido y Metodología. Centro de Publicaciones de la Secretaria 
General Técnica del Ministério de Medio Ambiente, 4ª Ed., 807 pp. 

Miranda, J., 2005. Contributos para a definição de uma estratégia de intervenção em zonas 
de montanha. In Cadernos de Montanha: Peneda-Soajo II. Site disponível: ARDAL 
– Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima, URL: 
http://www.ardal.pt/modules/xt_conteudo/index.php?id=17. Consultado em 02 
Novembro 2005.  

Paegelow, M., et al., 2003. Cadenas de Markov, evaluación multicriterio y evaluación 
multiobjectivo para la modelización prospectiva del paisaje. Site disponível: 
GeoFocus – Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información 
Geográfica, URL: http://geofocus.rediris.es/docPDF/Articulo2_2003.pdf. 
Consultado em 02 Maio 2005.  

Pan, D., et al., 1999. Temporal (1958-1993) and spatial patterns of land use changes in 
Haut-Saint-Laurent (Quebec, Canada) and their relation to landscape physical 
attributes. Site disponível: SpringerLink, URL: http://www.springerlink.com/ 
media/927lujqvwr4991h5tw5w/contributions/m/8/6/6/m866130777761122.pdf. 
Consultado em 30 Maio 2005. 

Paredes, C., 2004. El uso de los Sistemas de Información Geográfica en la caracterización 
y análisis de cuencas hidrográficas: el río Estorãos (Portugal). Tesis Final de 
Master, Universidad de Girona, 59 pp. 

Pedrosa, B., 2003. Ambiente Computacional para Modelagem Espacial Dinâmica. Site 
disponível: Ministério da Ciência e Tecnologia – Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – Divisão de Processamento de Imagem, URL: http://www.dpi.inpe.br/ 
teses/bianca/. Consultado em 12 Agosto 2005.  

Puebla, J., Gould, M., 2000. SIG: Sistemas de Información Geográfica, Editorial Sintesis, 
251 pp. 

Rey, J., 2001. Sistemas de Informação Geográfica no Ordenamento de Áreas Protegidas: 
O Parque Nacional Peneda Gerês. Memória de Licenciatura em Ecologia e 
Paisagismo, Escola Superior Gallaecia, Vila Nova de Cerveira. 

Sendra, J., 2001. Planificación y Gestión del Territorio – De los SIG a los Sistemas de 
ayuda a la decisión espacial (SADE). Site disponível: Universidad de Alcalá – 
Departamento de Geografía (última actualização: 04 Abril 2005), URL: 
http://www.geogra.uah.es/%7Ejoaquin/pdf/SIG-y-SADE.pdf. Consultado em 01 
Junho 2005. 

Sendra, J., García, R., 2000. El uso de los Sistemas de Información Geográfica en la 
planificación territorial. Site disponível: Universidad de Alcalá – Departamento de 



 101

Geografía (última actualização: 04 Abril 2995), URL: http://www.geogra.uah.es/ 
%7Ejoaquin/pdf/SIG_Ordenacion-territorio.pdf Consultado em 01 Jun. 2005. 

Silva, J., 2001. Ocupação do espaço pela agricultura: do biofísico à população. Site 
disponível: Instituto Superior de Agronomia (última actualização: 2003), URL: 
http://www.isa.utl.pt/deasr/docs/doctrab019/texto.pdf. Consultado em 27 Set. 2005. 

Soares, V., 2004. Factores Biofísicos e Humanos na Ocupação e Uso do Solo em 
Territórios Rurais: Aplicação aos Concelhos de Ponte de Lima e Paredes de Coura 
(1999/2000). Relatório Final de Curso, Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 105 pp. 

Soares-Filho, B., et al., 2003. Modelagem de Dinâmica de Paisagem: Concepção e 
Potencial de Aplicação de Modelos de Simulação baseados em Autômato Celular. 
Site disponível: Centro de Sensoriamento Remoto (última actualização: 05 Dez. 
2004), URL: http://www.csr.ufmg.br/csr/ publicacoes/dinamica_ac.pdf. Consultado 
em 09 Maio 2005.   

Turner, B., et al., 1993. Relating land use and global land-cover change: A proposal for an 
IGBP-HDP core project. Site disponível: CIESIN – Center for International Earth 
Science Information Network, URL: http://www.ciesin.columbia.edu/docs/ 
008-105/002-105.html. Consultado em 10 Agosto 2005. 

Turner, B., et al., 1995. Land-Use and Land-Cover Change Science – Research Plan. Site 
disponível: International Human Dimensions Programme On Global Environmental 
Change, URL: http://www.ihdp.uni-bonn.de/html/publications/reports/report07/ 
luccsp.htm#toc. Consultado em 16 Agosto 2005. 

Turner, M., 1990. Spatial and temporal analysis of landscape patterns. Site disponível: 
Forest Landscape Ecology Lab, URL: http://landscape.forest.wisc.edu/ 
landscapeecology/Articles/v4i1p21.pdf. Consultado em 5 Agosto 2005. 

Vega, J., et al., 2003. Valoración del paisaje en la zona de especial protección de aves 
carrizales y sotos de Aranjuez (Comunidad de Madrid). Site disponível: GeoFocus 
– Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, 
URL: http://geofocus.rediris.es/docPDF/   Articulo1_2003. pdf. Consultado em 05 
Maio 2005. 

Vlag, D., Menno-Jan, K., 2005. Temporal Ordered Space Matrix – Representation of 
Temporal Multivariate Spatio-temporal Data. In GIS Planet 2005 – II International 
Conference & Exhibition on Geographic Information, Estoril.   

Waner, S., Costenoble, S., 1997. Finite Mathematics – Chapter 9, Markov Systems. Site 
disponível: Finite Mathematics & Applied Calculus Resource Page – Hofstra 
University (última actualização: 2002), URL: http://people.hofstra.edu/faculty/ 
Stefan_Waner/ RealWorld/index.html. Consultado em 2005. 

Yuan, M., 2005. A temporal GIS framework for complex queries about geographic 
dynamics. In GIS Planet 2005 – II International Conference & Exhibition on 
Geographic Information, Estoril.   

 





 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ANEXOS 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. 
 

NOMENCLATURA DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 
 
 



 

Anexo 1.1. Nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo de Portugal Continental de 1990 
 
CATEGORIAS CLASSES SUB-CLASSES 

Áreas Urbanas 
 

Espaço 
Urbano 

UU1 Tecido urbano contínuo 
UU2 Tecido urbano descontínuo 
UU9 Outros espaços fora do tecido urbano consolidado 

Espaços 
verdes 
artificiais 

SL1 Espaços verdes urbanos (florestais) 
SL2 Espaços verdes (não florestais) para as actividades desportivas e 

de lazer 
Infraestrutura 
e 
equipamentos 

SW1 Zonas industriais e comerciais 
SW4 Aeroportos 
SW9 Outras infra-estruturas e equipamentos 

Improdutivos 

JJ1 Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto 
JJ2 Lixeiras, descargas industriais e depósitos de sucata 
JJ3 Estaleiros de construção civil 
JJ9 Outras áreas degradadas 

Áreas agrícolas 
 

Culturas 
anuais 
 

CC1 Culturas anuais de sequeiro 
CC2 Culturas anuais de regadio 
CC3 Arrozais 
CC9 Outros (estufas, viveiros, etc) 
CX1 Sistemas culturais e parcelares complexos 
CI(1-2) Áreas principalmente agricolas com espaços naturais 

importantes 
Culturas 
anuais em 
maioria 

CV(1-x) Culturas anuais + Vinha 
CA(1-2) Culturas anuais + Pomar 
CO(1-2) Culturas anuais + Olival 

Vinha VV1 Vinha 

Vinha em 
maioria 

VC1 Vinha + Culturas anuais 
VA1 Vinha + Pomar 
VO1 Vinha + Olival 

Culturas 
arbóreo-
arbustivas 
 

AA1 Pomar de citrinos 
AA2 Pomar de Pomoideas 
AA3 Pomar de Prumoideas (sem a amendoeira) 
AA4 Pomar de Amendoeiras 
AA5 Pomar de Figueiras 
AA6 Pomar de Alfarrobeiras 
AA9 Outros pomares 
AAx Misto de pomares 
AC(1-x) Pomar + Cultura anual 
AV(1-x) Pomar + Vinha 
AO(1-x) Pomar + Olival 
OO1 Olival 
OC1 Olival + Cultura anual 
OV1 Olival + Vinha 
OA1 Olival + Pomar 
DD1 Medronheiro 
DD9 Outras arbustivas 

Prados 
permanentes GG1 Prados e lameiros 

Territórios  
agro-florestais 

C+_0 Culturas anuais + espécie florestal 
_+C(1-2) Epécie florestal + culturas anuais 

 
 
 
 

  

   
 
   

 
 
 

  



 

   

CATEGORIAS CLASSES SUB-CLASSES 

Floresta 
 

Folhosas 
 

BB+_ Sobreiro 
ZZ+_ Azinheira 
TT+_ Castanheiro bravo 
NN+_ Castanheiro manso 
QQ+_ Carvalho 
EE+_ Eucalipto 
FF+_ Outras folhosas 

Resinosas 
PP+_ Pinheiro bravo 
MM+_ Pinheiro manso 
RR+_ Outras resinosas 

Floresta mista Povoamento florestal misto (folhosas+resinosas) 

Meios  
semi-naturais 
 

Matos  
arbóreos 

I+_0 Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição 
IO0 Olival abandonado 

Pastagens 
naturais 
pobres 

II1 Pastagens naturais pobres 
 

Vegetação 
arbustiva - 
matos 

II2 Vegetação arbustiva baixa – matos 
QQ6/FF6 Vegetação esclerofitica – carrascal 
ZZ6/BB6 

Espaços sem 
ou com pouca 
vegetação 

J+_0 Áreas descobertas sem ou com pouca vegetação 
JY1 Praias, dunas, areias e solos sem cobertura vegetal 
JY2 Rocha nua 
__+4 Zonas incendiadas recentemente 

Meios Aquáticos 

Zonas 
húmidas e 
pantanosas 
interiores 

HY1 Zonas pantanosas interiores e paúls 
HY2 Sapais 
HY3 Salinas 

Zonas 
húmidas 
marítimas 

HY4 Zonas intertidais 

Superfícies com 
água 

Áreas 
continentais 

HH1 Cursos de água 
HH2 Lagoas e albufeiras 
HH3 Lagunas e cordões litorais 
HH4 Estuários 

 Áreas 
marítimas  HH5 Mar e Oceano 

Fonte: IGP (2003). 
 

 



 

Anexo 1.2. Nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo do PNPG de 2000 
 
CLASSIFICAÇÃO 

INICIAL CATEGORIAS CLASSES 

U 

U UU Tecido urbano 
SL SL Espaços verdes urbanos 

S 

SW Zonas industriais e comerciais 
SW Vias de comunicação (rodoviárias e ferroviárias) 
SW Zonas portuárias 
SW Aeroportos 
SW Outras infra-estruturas e equipamentos 

JJ 
JJ Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto 
JJ Lixeiras, descargas industriais e depósitos de sucata 
JJ Estaleiros de construção civil 
JJ Outras áreas degradadas 

A 

C 

CC Culturas anuais 
CX Sistemas culturais e parcelares complexos 
CI Áreas principalmente agrícolas com espaços naturais 

importantes 
CV Culturas anuais + Vinha 
CA Culturas anuais + Pomar 
CO Culturas anuais + Olival 

V 

VV Vinha 
VC Vinha + Culturas anuais 
VA Vinha + Pomar 
VO Vinha + Olival 

A 

AA Pomar de citrinos 
AC Pomar + Cultura anual 
AV Pomar + Vinha 
AO Pomar + Olival 

O 

OO Olival 
OC Olival + Cultura anual 
OV Olival + Vinha 
OA Olival + Pomar 

D DD Medronheiro e outras arbustivas 
G GG Prados e lameiros 

C C+_0 Culturas anuais + espécie florestal 
_+C(1-2) Espécie florestal + culturas anuais 

F 

B BB+_ Sobreiro 
Z ZZ+_ Azinheira 
T TT+_ Castanheiro bravo 
N NN+_ Castanheiro manso 
Q QQ+_ Carvalho 
E EE+_ Eucalipto 
F FF+_ Outras folhosas 
P PP+_ Pinheiro bravo 
M MM+_ Pinheiro manso 
R RR+_ Outras resinosas 
 Povoamento florestal misto (folhosas+resinosas) 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   



 

   

CLASSIFICAÇÃO 
INICIAL CATEGORIAS CLASSES 

I 

I 

I+_ Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de 
transição 

IO Olival abandonado 
II1 Pastagens naturais pobres 
II2 Vegetação arbustiva baixa – matos 

Q/F QQ6/FF6 Vegetação esclerofitica – carrascal 
Z/B ZZ6/BB6 

J 

J+_0 Áreas descobertas sem ou com pouca vegetação 
JY Praias, dunas, areias e solos sem cobertura vegetal e rocha 

nua 
__+4 Zonas incendiadas recentemente 

H H 

HY Zonas pantanosas interiores e paúls, sapais, salinas e zonas 
intertidais 

HH Cursos de água, lagoas e albufeiras, lagunas e cordões 
litorais, estuários, mar e oceano 

Fonte: IGP (2003). 
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Anexo 2.1. Matriz de confusão das categorias referente ao PNPG 

-------0,25-0,11-------0,07--0,02--ERRO OMISSÃO

-19600001164619000161202815004210TOTAL

-0000000000000000000000V

-0000000000000000000000U

-0000000000000000000000T

-0000000000000000000000SL

-1000010000000000000000S

-120000012000000000000000R

0,08500000024610000000100000Q

-170000000170000000000000P

-0000000000000000000000O

-0000000000000000000000M

-0000000000000000000000JJ

-160000000000016000000000J

-120000000000001200000000I

-0000000000000000000000H

0,03290000000000000028000100G

0,18170000020100000001400000F

-0000000000000000000000E

-0000000000000000000000D

-410000000000000000004100C

-1000000000000000000010B

-0000000000000000000000A

ERRO DE COMISSÃOTOTALVUTSLSRQPOMJJJIHGFEDCBACATEGORIAS

-------0,25-0,11-------0,07--0,02--ERRO OMISSÃO

-19600001164619000161202815004210TOTAL

-0000000000000000000000V

-0000000000000000000000U

-0000000000000000000000T

-0000000000000000000000SL

-1000010000000000000000S

-120000012000000000000000R

0,08500000024610000000100000Q

-170000000170000000000000P

-0000000000000000000000O

-0000000000000000000000M

-0000000000000000000000JJ

-160000000000016000000000J

-120000000000001200000000I

-0000000000000000000000H

0,03290000000000000028000100G

0,18170000020100000001400000F

-0000000000000000000000E

-0000000000000000000000D

-410000000000000000004100C

-1000000000000000000010B

-0000000000000000000000A

ERRO DE COMISSÃOTOTALVUTSLSRQPOMJJJIHGFEDCBACATEGORIAS

 

 



 

Anexo 2.2. Matriz de confusão das classes referente ao PNPG 

-----1111-1-----------------1------1---------------ERRO OMISSÃO

-19601921453520410021161301101000210000028221101401800819001TOTAL

-00000000000000000000000000000000000000000000000000UU

-10100000000000000000000000000000000000000000000000SW

-90080100000000000000000000000000000000000000000000RR

-10001000000000000000000000000000000000000000000000RQ

-00000000000000000000000000000000000000000000000000RP

-20000020000000000000000000000000000000000000000000RF

-10000001000000000000000000000000000000000000000000QR

-3900000113510000000000000000000000000001000000000000QQ

-10000000010000000000000000000000000000000000000000QP

-00000000000000000000000000000000000000000000000000QN

190001003000400001000000000000000000000000000000000QF

-10000000000010000000000000000000000000000000000000QC

-00000000000000000000000000000000000000000000000000QB

-00000000000000000000000000000000000000000000000000PR

-20000000000000020000000000000000000000000000000000PQ

-100000000000000009100000000000000000000000000000000PP

-50000000000000001400000000000000000000000000000000PF

-1300000000000000000130000000000000000000000000000000JY

-00000000000000000000000000000000000000000000000000JR

-10000000000000000000100000000000000000000000000000JQ

-10000000000000000000010000000000000000000000000000JP

-00000000000000000000000000000000000000000000000000JJ

-10000000000000000000000100000000000000000000000000JF

-00000000000000000000000000000000000000000000000000JB

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IR

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IQ

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IP

-1200000000000000000000000000210000000000000000000000II

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IF

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IB

-00000000000000000000000000000000000000000000000000HY

-00000000000000000000000000000000000000000000000000HH

-2900000000000000000000000000000000280000000000001000GG

-00000000000000000000000000000000000000000000000000FR

-20000000000000000000000000000000000200000000000000FQ

130000000000000000100000000000000001010000000000000FP

-120010010000000000000000000000000001009000000000000FF

-10000000000000000000000000000000000000100000000000FC

-40000000000000000000000000000000000000040000000000CX

-00000000000000000000000000000000000000000000000000CV

-10000000000000000000000000000000000000000100000000CR

-80000000000000000000000000000000000000000080000000CQ

-00000000000000000000000000000000000000000000000000CP

-00000000000000000000000000000000000000000000000000CN

-80000000000000000000000000000000000000000000080000CF

-1800000000000000000000000000000000000000000000018000CC

-00000000000000000000000000000000000000000000000000CA

-00000000000000000000000000000000000000000000000000BQ

-10000000000000000000000000000000000000000000000001BB

ERRO DE COMISSÃOTOTALUUSWRRRQRPRFQRQQQPQNQFQCQBPRPQPPPFJYJRJQJPJJJFJBIRIQIPIIIFIBHYHHGGFRFQFPFFFCCXCVCRCQCPCNCFCCCABQBBCLASSES

-----1111-1-----------------1------1---------------ERRO OMISSÃO

-19601921453520410021161301101000210000028221101401800819001TOTAL

-00000000000000000000000000000000000000000000000000UU

-10100000000000000000000000000000000000000000000000SW

-90080100000000000000000000000000000000000000000000RR

-10001000000000000000000000000000000000000000000000RQ

-00000000000000000000000000000000000000000000000000RP

-20000020000000000000000000000000000000000000000000RF

-10000001000000000000000000000000000000000000000000QR

-3900000113510000000000000000000000000001000000000000QQ

-10000000010000000000000000000000000000000000000000QP

-00000000000000000000000000000000000000000000000000QN

190001003000400001000000000000000000000000000000000QF

-10000000000010000000000000000000000000000000000000QC

-00000000000000000000000000000000000000000000000000QB

-00000000000000000000000000000000000000000000000000PR

-20000000000000020000000000000000000000000000000000PQ

-100000000000000009100000000000000000000000000000000PP

-50000000000000001400000000000000000000000000000000PF

-1300000000000000000130000000000000000000000000000000JY

-00000000000000000000000000000000000000000000000000JR

-10000000000000000000100000000000000000000000000000JQ

-10000000000000000000010000000000000000000000000000JP

-00000000000000000000000000000000000000000000000000JJ

-10000000000000000000000100000000000000000000000000JF

-00000000000000000000000000000000000000000000000000JB

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IR

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IQ

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IP

-1200000000000000000000000000210000000000000000000000II

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IF

-00000000000000000000000000000000000000000000000000IB

-00000000000000000000000000000000000000000000000000HY

-00000000000000000000000000000000000000000000000000HH

-2900000000000000000000000000000000280000000000001000GG

-00000000000000000000000000000000000000000000000000FR

-20000000000000000000000000000000000200000000000000FQ

130000000000000000100000000000000001010000000000000FP

-120010010000000000000000000000000001009000000000000FF

-10000000000000000000000000000000000000100000000000FC

-40000000000000000000000000000000000000040000000000CX

-00000000000000000000000000000000000000000000000000CV

-10000000000000000000000000000000000000000100000000CR

-80000000000000000000000000000000000000000080000000CQ

-00000000000000000000000000000000000000000000000000CP

-00000000000000000000000000000000000000000000000000CN

-80000000000000000000000000000000000000000000080000CF

-1800000000000000000000000000000000000000000000018000CC

-00000000000000000000000000000000000000000000000000CA

-00000000000000000000000000000000000000000000000000BQ

-10000000000000000000000000000000000000000000000001BB

ERRO DE COMISSÃOTOTALUUSWRRRQRPRFQRQQQPQNQFQCQBPRPQPPPFJYJRJQJPJJJFJBIRIQIPIIIFIBHYHHGGFRFQFPFFFCCXCVCRCQCPCNCFCCCABQBBCLASSES
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Anexo 3.1. Matriz de evolução das categorias referente ao PNPG 

 

CATEGORIAS                                    
 B C E F G H I J JJ O P Q R S SL U V Total 
 Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área Área 
  ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
B 63,88 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,86 0,02 24,28 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,59 0,02 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,65 0,17 
C 1,04 0,00 2876,51 4,13 6,48 0,01 51,06 0,07 83,37 0,12 45,42 0,07 594,07 0,85 40,82 0,06 2,21 0,00 0,00 0,00 105,89 0,15 397,86 0,57 27,85 0,04 3,42 0,00 0,00 0,00 194,45 0,28 1,57 0,00 4432,03 6,36 
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F 0,27 0,00 21,73 0,03 1,89 0,00 495,60 0,71 0,74 0,00 16,85 0,02 257,22 0,37 113,23 0,16 0,98 0,00 0,00 0,00 181,52 0,26 165,70 0,24 78,88 0,11 1,25 0,00 0,00 0,00 4,18 0,01 0,00 0,00 1340,05 1,92 
G 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 207,23 0,30 5,21 0,01 108,39 0,16 36,18 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 4,21 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,05 0,52 
H 0,00 0,00 7,18 0,01 0,08 0,00 10,82 0,02 0,28 0,00 1132,23 1,62 38,95 0,06 151,97 0,22 0,03 0,00 0,00 0,00 17,43 0,03 36,75 0,05 3,08 0,00 5,53 0,01 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 1405,08 2,02 
I 3,37 0,00 273,24 0,39 4,78 0,01 143,00 0,21 128,92 0,18 91,80 0,13 16398,17 23,53 6031,67 8,65 1,84 0,00 0,00 0,00 691,01 0,99 488,15 0,70 127,00 0,18 11,03 0,02 0,00 0,00 35,79 0,05 0,10 0,00 24429,88 35,05 
J 7,61 0,01 28,79 0,04 0,00 0,00 110,23 0,16 31,28 0,04 20,52 0,03 4589,27 6,59 19095,03 27,40 5,13 0,01 0,00 0,00 167,97 0,24 241,61 0,35 95,65 0,14 2,90 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 24398,54 35,01 
JJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
O 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 0,01 
P 0,26 0,00 78,01 0,11 14,42 0,02 157,40 0,23 0,25 0,00 11,02 0,02 1339,22 1,92 353,41 0,51 0,36 0,00 0,00 0,00 1517,34 2,18 184,91 0,27 138,78 0,20 6,52 0,01 0,00 0,00 19,35 0,03 0,04 0,00 3821,29 5,48 

Q 0,00 0,00 269,00 0,39 26,14 0,04 521,13 0,75 43,28 0,06 57,10 0,08 2188,85 3,14 795,67 1,14 0,60 0,00 0,00 0,00 273,75 0,39 3251,45 4,67 35,46 0,05 1,46 0,00 0,00 0,00 16,94 0,02 0,00 0,00 7480,82 10,73 
R 4,76 0,01 18,36 0,03 0,00 0,00 87,17 0,13 2,08 0,00 0,76 0,00 248,06 0,36 209,44 0,30 0,14 0,00 0,00 0,00 335,15 0,48 56,68 0,08 562,87 0,81 0,96 0,00 0,00 0,00 3,49 0,01 0,00 0,00 1529,91 2,20 
S 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 2,65 0,00 4,97 0,01 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,93 0,00 0,24 0,00 15,35 0,02 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00 0,00 31,92 0,05 

SL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 
U 0,00 0,00 61,10 0,09 0,00 0,00 1,48 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 15,44 0,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 0,00 2,82 0,00 0,66 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 242,61 0,35 0,00 0,00 329,22 0,47 
V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 81,18 0,12 3639,18 5,22 53,78 0,08 1582,53 2,27 497,54 0,71 1383,55 1,99 25800,40 37,02 26856,45 38,54 11,29 0,02 0,00 0,00 3293,88 4,73 4842,05 6,95 1074,95 1,54 49,24 0,07 0,00 0,00 523,43 0,75 1,71 0,00 69691,16 100,00 

 

 
 
 



 

Anexo 3.2. Matriz de evolução das classes referente ao PNPG 

69691,061,71523,4049,240,00507,5192,39123,23351,80106,633174,51380,928,271147,0017,6720,877,2777,27415,652120,49630,9349,640,0024967,30185,72710,52810,2511,29147,6835,21301,212371,502580,0618895,981554,1083,0113,988,481375,08497,54255,35447,14331,76529,0219,2358,816,8215,2723,757,98359,31455,790,51277,3919,070,001,410,00520,011924,911,060,0021,1660,01TOTAL

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00VV

329,260,00242,600,810,000,660,000,000,000,260,490,040,002,020,010,000,000,000,151,261,560,190,000,990,000,030,000,000,000,001,664,921,583,923,360,000,000,000,000,110,000,790,000,530,170,260,000,000,000,007,668,530,000,751,000,000,000,009,9632,960,000,000,000,00UU

31,930,002,8215,360,000,000,000,000,240,000,480,030,000,410,000,000,000,250,000,310,010,000,002,320,000,000,000,000,000,000,000,040,840,024,070,000,000,002,650,000,261,070,000,000,000,000,000,000,000,000,120,610,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00SW

0,470,000,470,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00SL

664,430,001,730,120,00183,2118,9231,6844,6112,856,670,270,009,530,000,000,000,001,387,247,320,000,0084,0235,830,454,970,141,050,0771,333,7010,0687,651,780,000,260,000,001,9114,514,670,563,210,000,000,000,000,000,002,700,000,190,980,000,000,000,001,885,700,000,000,001,28RR

180,100,000,000,000,001,8814,520,004,287,247,860,000,001,510,000,000,000,000,000,0047,380,000,0022,721,020,009,710,006,960,002,544,263,039,074,380,000,000,000,000,177,040,2311,9711,290,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,050,980,000,000,000,00RQ

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00RP

685,390,001,760,840,0092,910,008,31162,551,681,890,000,006,780,000,000,446,740,00241,9623,130,000,0028,409,060,000,180,004,840,149,420,006,1617,9816,250,000,170,000,760,0019,103,078,243,280,000,000,000,000,000,003,260,000,000,000,000,000,000,000,552,070,000,000,003,49RF

94,540,000,000,000,000,221,140,000,0019,650,700,000,000,100,000,000,000,000,000,276,080,000,007,251,080,000,260,000,000,002,371,5716,9217,5013,550,000,000,000,000,001,010,020,031,340,000,000,000,000,000,000,000,000,000,280,000,000,000,002,670,520,000,000,000,00QR

6204,120,0010,040,290,007,4312,490,7310,8517,772255,8677,560,31394,450,005,230,001,39110,1733,0421,502,700,00544,365,26176,099,360,562,820,0012,96783,99117,13710,74156,5813,470,000,0045,0841,0127,5482,96160,86141,830,000,270,005,5810,880,6710,0311,090,0038,010,230,000,030,0018,02114,910,010,000,000,00QQ

241,290,003,010,470,000,591,710,000,0011,487,5672,410,0014,861,520,000,000,068,9511,522,460,660,001,210,004,251,070,030,000,000,0010,648,2627,952,646,050,000,001,470,060,911,8715,345,440,000,290,000,001,930,002,793,820,003,470,000,000,000,002,901,640,000,000,000,00QP

13,460,000,000,000,000,000,000,000,000,001,940,007,130,040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,060,000,000,000,000,000,000,001,250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,920,000,001,370,000,000,740,000,000,000,00QN

927,740,003,890,690,000,000,110,000,200,0036,830,870,00319,8110,740,000,000,005,0710,9558,530,400,0026,310,004,229,700,022,590,000,0068,3924,5836,36156,081,100,000,0010,550,966,3751,4012,2511,910,000,006,820,270,000,003,9511,020,001,490,170,000,000,0028,834,330,000,000,000,00QF

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00QE

16,340,000,140,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015,570,000,000,000,000,000,610,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,030,000,000,000,00QC

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00QB

47,760,000,000,000,000,000,000,000,000,000,400,000,000,000,000,000,0018,403,831,850,000,000,004,284,270,000,000,000,000,000,000,007,494,172,270,000,000,000,000,000,000,000,000,790,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00PR

593,430,003,002,690,004,322,710,0028,160,2320,7841,010,005,350,001,900,008,0978,8566,0488,670,000,0017,580,006,552,250,000,000,0014,5430,8068,6219,9131,770,000,000,003,390,008,050,607,126,220,000,050,000,003,451,026,617,040,001,260,000,000,000,001,143,640,000,000,000,00PQ

2760,940,0414,683,180,0045,9511,257,8918,871,4122,6450,580,0023,110,960,890,0027,3348,64792,1285,3215,100,00132,080,004,82168,710,361,830,006,4063,04567,10437,1132,870,160,000,003,080,2550,3913,1323,9431,020,070,690,003,773,982,2210,5215,160,003,120,100,000,000,005,849,260,000,000,000,00PP
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927,740,003,890,690,000,000,110,000,200,0036,830,870,00319,8110,740,000,000,005,0710,9558,530,400,0026,310,004,229,700,022,590,000,0068,3924,5836,36156,081,100,000,0010,550,966,3751,4012,2511,910,000,006,820,270,000,003,9511,020,001,490,170,000,000,0028,834,330,000,000,000,00QF

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00QE

16,340,000,140,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015,570,000,000,000,000,000,610,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,030,000,000,000,00QC

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00QB

47,760,000,000,000,000,000,000,000,000,000,400,000,000,000,000,000,0018,403,831,850,000,000,004,284,270,000,000,000,000,000,000,007,494,172,270,000,000,000,000,000,000,000,000,790,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00PR

593,430,003,002,690,004,322,710,0028,160,2320,7841,010,005,350,001,900,008,0978,8566,0488,670,000,0017,580,006,552,250,000,000,0014,5430,8068,6219,9131,770,000,000,003,390,008,050,607,126,220,000,050,000,003,451,026,617,040,001,260,000,000,000,001,143,640,000,000,000,00PQ

2760,940,0414,683,180,0045,9511,257,8918,871,4122,6450,580,0023,110,960,890,0027,3348,64792,1285,3215,100,00132,080,004,82168,710,361,830,006,4063,04567,10437,1132,870,160,000,003,080,2550,3913,1323,9431,020,070,690,003,773,982,2210,5215,160,003,120,100,000,000,005,849,260,000,000,000,00PP

408,440,001,680,650,000,000,0011,320,350,006,705,820,005,940,000,000,000,0126,79102,45131,8322,080,005,970,000,044,960,000,000,000,003,6723,8115,909,560,000,000,004,560,003,011,695,453,200,000,480,000,000,000,002,050,580,003,790,000,000,000,001,842,020,000,000,260,00PF

10,670,000,000,000,001,080,006,880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002,710,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00PE

9,260,000,000,000,000,000,000,001,740,000,380,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,400,000,000,000,000,000,000,581,790,000,560,000,000,000,000,000,000,000,020,001,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,560,540,000,000,000,00OO

23429,610,002,532,900,0060,126,630,5019,776,29145,701,940,0034,830,000,001,200,1111,4499,5621,600,000,0018026,0165,88151,68221,495,1333,114,9958,96245,10168,733638,84210,280,191,544,2116,1631,2830,6220,5114,8633,890,000,120,000,000,000,001,350,370,004,322,100,000,000,007,3511,760,020,002,171,49JY

19,390,000,000,000,000,000,000,000,430,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004,240,000,004,530,000,007,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002,690,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00JR

777,830,000,010,000,002,300,000,000,000,0040,432,360,005,260,000,000,000,002,983,674,060,000,00266,763,35180,548,670,007,010,000,0050,0336,54122,0634,320,000,000,000,110,000,013,772,310,000,000,000,000,000,000,000,220,000,000,620,000,000,000,000,000,450,000,000,000,00JQ

67,040,000,000,000,000,000,000,001,750,000,002,260,000,000,000,000,000,000,172,6510,510,000,004,980,000,0028,820,000,000,000,000,104,759,850,000,000,000,000,020,000,000,400,000,780,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00JP

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00JJ

69,970,000,020,000,000,000,000,000,000,000,340,000,000,170,000,000,000,000,000,076,880,000,0010,400,000,0022,050,0028,420,000,000,000,001,420,000,000,000,000,030,000,000,040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,120,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00JF

34,470,000,000,000,000,300,000,003,840,000,000,000,000,140,000,000,690,000,000,000,000,000,000,990,002,420,000,000,0015,480,000,000,003,900,000,002,400,000,000,000,000,000,000,360,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003,95JB

103,200,000,000,000,0016,660,870,000,163,243,721,130,000,620,000,000,000,000,000,010,000,000,0015,402,640,100,000,000,000,0025,704,240,0424,300,720,000,000,000,000,000,002,460,000,000,000,000,000,000,000,000,860,020,000,190,000,000,000,000,000,120,000,000,000,00IR

935,790,003,861,000,002,491,590,000,381,2865,494,010,0019,460,000,000,001,847,5413,180,000,000,00135,720,0057,976,720,430,090,0013,30232,0730,35200,6159,947,760,000,007,957,411,142,161,915,960,000,000,000,730,240,000,764,950,0013,150,560,000,000,0011,969,840,000,000,000,00IQ

1128,460,006,661,930,002,930,008,086,482,4913,484,870,005,620,000,020,000,008,44223,3911,360,000,0058,820,0017,9843,970,001,410,000,5256,78409,59156,9826,0215,370,000,0019,191,162,985,772,691,920,003,060,000,000,000,281,860,830,000,290,000,000,000,001,270,790,000,003,180,00IP

21952,090,1023,925,660,0055,7510,613,967,564,32268,0426,870,0054,372,111,130,005,2329,16261,3425,042,000,005226,8235,1386,46248,231,4042,760,0066,85635,19931,8312823,14532,7032,570,000,0062,38120,3411,3718,5030,6837,820,540,190,003,180,020,3517,9910,480,0036,963,730,000,000,0037,43109,670,000,000,000,19II

310,180,001,342,440,000,120,005,134,240,534,460,000,002,070,000,000,000,660,0089,8811,950,000,0042,324,400,004,630,010,190,000,000,3818,8832,8357,022,220,000,002,270,000,003,980,3512,730,000,000,000,000,000,001,860,380,000,000,000,000,000,002,490,410,000,000,000,00IF

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00IE

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00IB

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00HY

1405,110,000,765,530,001,770,100,001,210,1823,182,310,0011,080,000,030,000,002,5111,783,140,000,00149,820,061,000,000,031,110,001,956,033,7422,103,052,090,000,001132,240,282,774,790,642,580,030,000,000,000,000,080,940,000,000,860,000,000,000,000,794,560,000,000,000,00HH

365,050,000,000,000,000,090,000,000,000,004,210,000,000,010,000,000,000,000,070,000,000,000,0036,180,000,000,000,000,000,000,005,130,86101,530,880,000,004,270,94207,230,000,000,000,220,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003,440,000,000,000,00GG

134,210,002,160,000,000,000,0016,5216,260,000,000,000,004,950,000,000,000,006,9843,470,470,000,003,090,000,010,000,000,000,000,000,000,000,280,450,000,000,000,000,0027,525,285,110,000,000,000,000,000,000,001,250,000,000,000,000,000,000,000,430,000,000,000,000,00FR

513,200,000,140,000,000,874,280,002,770,312,620,380,0081,740,000,000,000,0025,320,001,060,000,0031,110,367,980,170,006,010,001,012,482,4731,6752,590,000,000,0010,570,007,29183,240,8449,070,000,000,000,000,000,001,960,110,000,000,000,000,000,002,722,060,000,000,000,00FQ

299,930,001,730,000,000,000,0014,910,000,001,1947,610,001,860,000,000,000,0015,4242,367,360,000,006,080,033,430,100,000,000,000,003,1163,6311,264,710,000,000,003,880,681,050,1616,3128,7918,170,020,001,640,250,001,491,380,000,000,000,000,000,000,480,840,000,000,000,00FP

392,740,000,141,250,008,751,412,2410,850,003,494,850,0016,720,000,000,007,150,0018,6013,370,000,0030,3616,891,400,560,985,630,013,670,067,2859,4012,600,000,550,002,400,0724,5013,754,94109,640,007,870,000,000,000,000,520,000,000,060,000,000,000,000,490,030,000,000,000,27FF

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00FE

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00FC

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00EQ

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00EP

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00EF

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00EE

737,970,0085,350,000,0010,443,023,300,5912,0537,5911,920,0028,100,005,730,000,009,8917,7117,450,010,006,310,050,351,420,000,000,005,644,484,2314,050,860,000,000,005,910,006,025,090,012,820,005,940,000,000,631,86117,447,630,0034,041,060,000,000,0044,77222,151,040,001,040,00CX

520,460,0033,621,620,000,000,000,000,000,008,934,690,007,480,520,420,000,001,103,380,190,930,000,090,000,000,280,001,580,000,0017,365,526,636,060,730,000,0010,780,000,001,430,302,060,250,000,000,100,001,0882,44269,520,0022,600,000,000,000,0020,378,400,000,000,000,00CV

1,740,000,000,000,000,000,000,000,000,000,210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,510,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,020,000,000,000,00CR

300,140,001,590,000,000,750,000,000,000,4447,197,280,0018,210,004,180,000,002,394,111,141,200,002,030,000,580,180,000,000,000,0028,815,0622,853,200,000,000,001,240,060,541,131,490,380,000,000,000,002,360,286,066,210,0044,390,000,000,000,0027,4757,340,000,000,000,00CQ

5,830,000,590,000,000,000,000,000,000,000,000,080,000,000,000,000,000,000,000,000,780,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,350,520,180,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,830,000,001,280,000,000,000,000,000,240,000,000,000,00CP

3,000,000,000,000,000,120,000,000,000,420,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,040,000,000,000,000,000,000,000,000,150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,290,000,000,000,000,000,970,000,000,000,00CO

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00CN

2,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,020,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,080,001,560,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,250,000,000,000,00CI

620,770,0017,550,000,001,480,590,000,000,1343,810,850,0018,460,790,650,000,000,244,5213,161,950,004,490,000,000,270,030,270,001,0132,904,9323,9642,410,000,000,004,0424,281,307,320,379,360,0038,090,000,000,000,0018,700,000,338,121,590,000,000,00110,93181,880,000,000,000,00CF

2222,771,5755,591,800,004,000,461,781,352,3889,228,910,8330,731,020,700,000,008,1811,173,382,440,0017,170,361,294,022,180,020,000,7469,5225,61191,9470,951,300,000,0023,4559,030,055,850,494,800,001,460,000,010,010,1552,0695,940,0055,158,520,000,000,00176,831128,370,000,000,000,00CC

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00CA

31,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005,650,000,000,000,000,000,000,000,000,000,030,000,000,000,000,000,000,020,780,002,400,000,006,060,000,000,000,000,000,001,390,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0014,97BR

10,740,000,000,000,000,270,000,001,550,000,000,000,000,000,000,002,410,000,000,000,000,000,000,990,000,870,000,000,000,460,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002,501,68BQ

75,580,000,000,000,000,050,000,000,770,000,000,000,000,000,000,002,540,000,000,000,000,000,007,880,000,010,000,000,0014,050,040,000,092,410,030,003,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0012,0032,70BB

TOTALVVUUSWSLRRRQRPRFQRQQQPQNQFQEQCQBPRPQPPPFPEOOJYJRJQJPJJJFJBIRIQIPIIIFIEIBHYHHGGFRFQFPFFFEFCEQEPEFEECXCVCRCQCPCOCNCICFCCCABRBQBB
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ANEXO 4. 
 

CARTA TOPOGRÁFICA DO PNPG 
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CARTA TOPOGRÁFICA 

DO PNPG

Montalegre

Melgaço

Arcos de Valdevez

Terras de Bouro
Ponte da Barca

LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1:2.000.000ESCALA 1:12.500.000

Limite administrativo (freguesia)

Limite PNPG

Linhas de água principais

Curvas de nível

&

Legenda

REDE HIDROGRÁFICA

Toponímia

Superfícies com água

REDE VIÁRIA

Estradas Nacionais

Estradas Municipais

Caminhos

OCUPAÇÃO DO SOLO (2000)

Floresta

Áreas urbanas

MetrosESCALA   1:175.000
0 15.0007.500



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. 
 

CARTAS DE OCUPAÇÃO E USO (1990) RELATIVA AO PNPG 
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Montalegre

Melgaço

Arcos de Valdevez

Terras de Bouro

Ponte da Barca

LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1:1.000.000ESCALA 1:2.000.000

ESCALA   1:175.000 Metros
0 15.0007.500

Soajo

Tourém

Cabril

Covide

Germil

Ermida

Outeiro

Britelo

Lindodo

Covelães

Gavieira

Vilar da Veiga

Campo do Gerês

Lamas de Mouro

Castro Laboreiro

Pitões das Júnias

Entre-Ambos-os-Rios

CARTA DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO DO 
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FLORESTA
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Sobreiro
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Outras Folhosas

Resinosas
Pinheiro bravo
Outras Resinosas

SUPERFÍCES COM ÁGUA
Cursos de água, lagoas, estuários

MEIOS SEMI-NATURAIS
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transicão
Áreas descobertas sem ou com pouca vegetação

ÁREAS URBANAS
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Legenda

Limite PNPG

CLASSES DE OCUPAÇÃO

ÁREAS AGRÍCOLAS
Pomar

Olival
Culturas anuais

Culturas anuais
Prados permanentes
Prados e lameiros

Áreas agrícolas heterogéneas
Culturas anuais + Vinha
Culturas anuais + Olival
Sistemas culturais e parcelares complexos
Áreas principalmente agrícolas com espaços naturais importantes

Territórios agro-florestais
Culturas anuais + Outras folhosas
Culturas anuais + Carvalho
Culturas anuais + Pinheiro bravo
Culturas anuais + Outras resinosas
Carvalho + Culturas anuais

Espaço urbano
Infraestruturas e equipamentos
Espaços verdes artificiais

ÁREAS URBANAS

Vegetação arbustiva baixa - matos
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Carvalho
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Outras folhosas
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Pinheiro bravo
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Outras resinosas
Rocha nua, praias, dunas e solos sem cobertura vegetal
Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Sobreiro
Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Carvalho
Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Outras folhosas
Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Pinheiro bravo
Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Outras resinosas

MEIOS SEMI-NATURAIS
Cursos de água, lagoas, estuários

SUPERFÍCIES COM ÁGUA

Outras folhosas + Outras resinosas
Pinheiro bravo + Eucalipto
Pinheiro bravo + Carvalho
Pinheiro bravo + Outras folhosas
Pinheiro bravo + Outras resinosas
Outras resinosas + Outras folhosas
Outras resinosas + Carvalho

Sobreiro
Carvalho
Outras folhosas

Resinosas
Pinheiro bravo
Outras resinosas

Outras folhosas + Pinheiro bravo

Sobreiro + Carvalho
Sobreiro + Outras resinosas
Carvalho + Outras folhosas
Carvalho + Castanheiro
Carvalho + Pinheiro bravo
Carvalho + Outras resinosas
Outras folhosas + Carvalho

ÁREAS FLORESTAIS
Folhosas

Floresta mista



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 6. 
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Outras Resinosas
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PNPG (2000) - CLASSES

Legenda

Limite PNPG

SUPERFÍCIES COM ÁGUA
Cursos de água, lagoas, estuários Zonas pantanosas interiores

ÁREAS URBANAS
Espaço urbano
Infraestruturas e equipamentos

Improdutivos

Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Outras resinosas

Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Outras resinosas

Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Sobreiro
Rocha nua, praias, dunas e solos sem cobertura vegetal

Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Carvalho
Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Outras folhosas
Espaços descobertos sem ou com pouca vegetação + Pinheiro bravo

MEIOS SEMI-NATURAIS
Vegetação arbustiva baixa - matos
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Sobreiro
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Eucalipto
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Carvalho
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Outras folhosas
Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição + Pinheiro bravo

Outras folhosas + Eucalipto

Floresta mista
Sobreiro + Carvalho
Eucalipto + Outras folhosas
Eucalipto + Pinheiro bravo
Eucalipto + Carvalho
Carvalho + Sobreiro
Carvalho + Outras folhosas
Carvalho + Eucalipto
Carvalho + Castanheiro
Carvalho + Pinheiro bravo
Carvalho + Outras resinosas

Outras folhosas + Carvalho
Outras folhosas + Pinheiro bravo
Outras folhosas + Outras resinosas
Pinheiro bravo + Eucalipto
Pinheiro bravo + Carvalho
Pinheiro bravo + Outras folhosas
Pinheiro bravo + Outras resinosas
Outras resinosas + Outras folhosas
Outras resinosas + Carvalho
Outras resinosas + Pinheiro bravo

Folhosas
ÁREAS FLORESTAIS

Eucalipto
Sobreiro
Carvalho
Outras folhosas

Resinosas
Pinheiro bravo
Outras resinosas

CLASSES DE OCUPAÇÃO

ÁREAS AGRÍCOLAS
Culturas anuais

Culturas anuais
Culturas permanentes

Vinha
Prados permanentes

Prados e lameiros
Áreas agrícolas heterogéneas

Culturas anuais + Pomar
Culturas anuais + Vinha
Sistemas culturais e parcelares complexos

Territórios agro-florestais
Culturas anuais + Outras folhosas
Culturas anuais + Carvalho

Culturas anuais + Pinheiro bravo
Culturas anuais + Outras resinosas
Outras folhosas + Culturas anuais
Carvalho + Culturas anuais

Culturas anuais + Castanheiro manso



 

 


