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RESUMO 
 

 

O presente projecto denomina-se “Actualização da Carta de Uso e Ocupação do Solo”. 

Este tem como objectivo a actualização da cartografia de ocupação do solo no 

concelho de Mafra, assim como um conjunto de elementos cartográficos relevantes: 

como a carta de Uso e Ocupação do solo, carta da localização dos pontos de água, 

carta do Modelo de combustível. 

 

O seu produto servirá de auxílio aos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra 

Incêndios. Plano este criado em 2006 que surgiu no âmbito da protecção da floresta 

contra incêndios e obriga a autarquias a executar acções de prevenção e defesa da 

floresta. A grande importância deste projecto provém do facto de várias bibliografias, 

relacionadas com metodologias de perigosidade de incêndios florestais, apontarem 

para a ocupação do solo como a variável mais importante na elaboração da cartografia 

de risco. Para além disso é na superfície terrestre que se verifica a presença ou não dos 

combustíveis. 

 

Para a concretização deste projecto começou-se pela recolha de toda a informação 

necessária, isso incluirá as cartas a actualizar. De seguida será validada toda essa 

informação. Com a informação validada vai-se proceder à fotointerpretação feita 

através de um ortofotomapa actual. Depois da fotointerpretação vem o trabalho de 

campo, onde serão validadas as cartas obtidas. No gabinete será feita a validação dos 

mapas e a introdução dos novos dados impossíveis de obter por meio da 

fotointerpretação. Para finalizar foi feita uma análise ao mapa final e aplicadas 

metodologias para comparação das duas cartas de Uso e Ocupação do Solo. 

 

Palavras-chave: Uso e Ocupação do Solo, actualização, fotointerpretação, defesa da 

floresta, planos municipais 
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ABSTRACT 
 

 

This project is called “Actualização da Carta de Uso e Ocupação do Solo”. This aims to 

update the mapping of land use in the municipality of Mafra, as well as a set of 

relevant cartographic elements: Occupation and Land Use map, water points locations 

map, Fuel Model map. 

 

The result will aid the Municipal Plan of Forest Defense against Fire. Such plan, created 

in 2006, appeared in the field of protection of forests against fire and obliges the 

authorities to implement actions to prevent and defend the forest. The great 

importance of this project comes from the fact that several bibliographies, related 

to danger of forest fires methodologies, point to the Land Occupation as the most 

important variable in the development of risk mapping. Furthermore is in the surface 

that the presence or absence of fuels is visible. 

 

The execution of this project starts with the gathering of all the necessary information; 

it will include the maps update. Then all this information will be validated. With 

the validated information will proceed to the photo-interpretation through an current 

orthophotomap . Following photo-interpretation is the fieldwork, where the obtained 

maps will be validated. In office the maps will be validated and the new data, which 

cannot be obtained through photo interpretation, will be introduced. Finally there will 

be an analysis of the final map and methodologies will be applied for comparing the 

two maps of Occupation and Land Use. 

 

Keywords: Land Use and Land Cover, update, photo-interpretation, forest defence, 

Municipal Plan 
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 INTRODUÇÃO 

 

A celeridade com que ocorrem as transformações sobre a superfície terrestre não tem 

tido uma resposta adequada resultando, muitas das vezes, na criação e formação de 

espaços desajustados à função que lhe está afectada, e por conseguinte barreiras ao 

processo de desenvolvimento. Em suma, têm-se espaços desordenados, muitas das 

vezes órfãos de um plano, e outras vezes presos a um mau plano. O apelo à inclusão 

de renovados e mais desenvolvidos métodos e técnicas de avaliação e de gestão da 

informação de base geográfica, tem-se revelado fundamental no processo de 

ordenamento, quer na fase de caracterização, análise e diagnóstico, quer na fase de 

definição de propostas estratégicas e de programação.  

 

As mudanças no uso e ocupação do solo (ou na superfície terrestre) estão entre as 

alterações induzidas pelo Homem, que maior impacto têm sobre o funcionamento do 

sistema Terra (Lambin et al., 2001; Turner et al., 1990). Para além dos impactos sobre a 

biodiversidade, as mudanças climáticas e o aquecimento global (Tyson et al., 2001), a 

ocupação do solo e a sua mudança, também podem, indirectamente, influenciar a 

vulnerabilidade das pessoas e dos locais aos riscos climáticos, económicos, ou a 

perturbações sociopolíticas (Kasperson, Kasperson e Turner, 1995; Kasperson e 

Kasperson, 2001). No que concerne às consequências a nível regional e local, os 

padrões espaciais de mudanças e uso do solo são tão relevantes quanto o volume 

agregado de mudança. 

 

Uma hipótese unificadora que liga os pesquisadores de diferentes disciplinas, é que os 

seres humanos respondem a estímulos tanto do ambiente físico como do contexto 

sociocultural. Portanto, as mudanças no uso do solo são muitas vezes vistas como uma 

função de factores socioeconómicos e biofísicos, que são referidos como forças 

motrizes (driving forces) da alteração de uso do solo (Turner, Ross e Skole, 1993). As 

forças motrizes que influenciam a magnitude e extensão da mudança no uso do solo 
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estão muitas vezes relacionadas com o funcionamento dos mercados locais e 

nacionais, a política e condições demográficas. 

 

Com efeito, as mudanças que se verificam ao nível das mudanças de uso e ocupação 

do solo resultam de diversos factores, nomeadamente: políticos, de gestão, 

económicos, culturais, do comportamento humano e ambientais, entre outros 

(Houghton, 1994; Dale et al., 1993; Medley et al., 1995; Richards, 1990; Wilder, 1985; 

Vesterby e Heimlich, 1991). A compreensão da forma como estes factores se 

interligam e como influenciam a ocorrência de alterações no uso do solo, afigura-se 

como crítica na medida em que este processo de índole antropogénica pode conduzir 

a um vasto leque de impactos ambientais, como a alteração de ciclos hidrológicos 

(Steiner e Osterman, 1988), da dimensão e organização dos habitats naturais (Dale et 

al., 1993) e da diversidade das espécies (Costanza, Kemp e Boyton, 1993). No entanto, 

apesar de preocupantes, estas consequências não únicas pois os efeitos das alterações 

no uso do solo não se cingem meramente a questões ambientais, podendo mesmo 

afectar as economias locais e regionais (Burchell, 1996).  

 

As alterações de uso e ocupação do solo encontram utilidade como poderosa 

ferramenta para (i) explorar os vários mecanismos que levam à ocorrência de 

alterações de uso do solo e identificar quais as variáveis económicas, sociais e espaciais 

que os condicionam (Batty e Longley, 1994; deKoning et al., 1999), (ii) prever 

potenciais (futuros) impactos ambientais e socioeconómicos das alterações de uso do 

solo (Alig, 1986; Theobald, Miller e Hobbes, 1997), e (iii) avaliar a influência de políticas 

de planeamento alternativas no uso do solo e nos padrões de desenvolvimento 

(Bockstael et al., 1995). A projecção dos padrões de uso do solo é passível de ser 

calculada através de dados empíricos, sendo os percursos genéricos de mudança 

identificados como sequências de alterações (Lambin, 1997).  

 

Deste modo, pode-se considerar que a cartografia de ocupação/uso do solo tem um 

papel fundamental no ordenamento do território e na monitorização ambiental, e a 

sua aplicação tem vindo a ser alargada ao planeamento ambiental, político, económico 

e social. Este tipo de produto cartográfico retracta um momento temporal específico e 
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constitui uma ferramenta imprescindível no panorama actual para entidades públicas 

e privadas dos mais diversos sectores. Com recurso a este tipo de cartografia, pode-se 

avaliar a extensão, distribuição e relação espacial de classes de ocupação/uso do solo, 

identificar locais próprios para certas actividades e planear o presente e o futuro de 

uma forma fundamentada. Simultaneamente, estes dados servem de informação de 

base para a produção de informação mais complexa sobre outros temas (e.g. erosão 

do solo, impermeabilização).  

 

As Tecnologias de Informação Geográfica (TIG), pela articulação das suas componentes 

(Detecção Remota, Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica), têm provado 

serem instrumentos fundamentais para quem tem responsabilidade de gerir e decidir 

sobre onde, como e quando intervir no território. Com o intuito de operacionalizar 

este pressuposto teórico, e cumprir com o objectivo proposto, estruturou-se este 

relatório de estágio no sentido de responder às seguintes perguntas: como se produz 

uma carta de uso do solo por interpretação de fotografias aéreas verticais assistida por 

computador? Como se define e constrói uma legenda? Quais os métodos de análise de 

dinâmica espacial e temporal que se podem utilizar em ambiente SIG? Quais os 

resultados? e Quais conclusões? 

 

Este trabalho terá como objectivo principal a actualização da cartografia de ocupação 

do solo no concelho de Mafra para o ano de 2013, e como objectivos secundários 

como um conjunto de elementos cartográficos, não menos relevantes, para o combate 

aos incêndios florestais: i) Carta da localização dos pontos de água; e ii) Carta do 

Modelo de combustível. O trabalho proposto pelo Serviço Municipal de Protecção Civil 

e o seu resultado servirá de base ao Plano Municipal da Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PMDFCI). Desta forma, este trabalho terá um papel fundamental na 

definição de estratégias de defesa face aos incêndios florestais e na defesa e 

conservação da floresta. 

 

O trabalho está organizado essencialmente em quatro grandes capítulos enquadrados 

pela introdução e pelas considerações finais (Figura 1.1). O segundo capítulo – 

Sistemas de classificação de uso e ocupação do solo - é constituído pela descriminação 
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e análise dos diversos sistemas de classificação de uso e ocupação do solo existentes 

para a área de estudo (concelho de Mafra). São discutidas as diferenças entre uso e 

ocupação do solo e, principalmente entre legendas a priori e a posteriori e hierárquicas 

e não-hierárquicas. O terceiro capítulo, designado Detecção Remota, descreve os 

conceitos teóricos subjacentes à elaboração de uma carta de uso e ocupação do solo. 

Quanto ao quarto capítulo, intitulado Carta de uso e ocupação do solo, nele são 

explicados todos os processos metodológicos e práticos da elaboração da carta de uso 

e ocupação do solo do concelho de Mafra. Este capítulo envolve todas as etapas 

necessárias para caracterizar e modelar o concelho. Por fim, o quinto capítulo, 

cognominado de Análise Espacial, apresenta os principais resultados da evolução do 

uso e ocupação do solo no período em estudo, e da análise das cartas derivadas, mais 

especificamente dos pontos de água e do modelo de combustível. 

 

 

Figura 1.1 - Esquema conceptual do relatório de estágio. 
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 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Desde cedo que os mapas foram tidos como uma ferramenta necessária à orientação e 

uma forma útil de comunicação. Esta arte de compor mapas geográficos ou 

topográficos, que se tornou também ciência, é designada Cartografia. A palavra tem 

origem no Latim charta (carta) + graph (escrever). 

 

Segundo Robinson et al. (1995), o termo cartografia engloba todos os aspectos 

relacionados com a criação e estudo de mapas. Como mapa entende-se a 

representação gráfica de fenómenos geográficos existentes na realidade. A cartografia 

temática é uma das várias vertentes em que se desdobra a ciência da cartografia. 

Nesta vertente os mapas temáticos são específicos, especialmente designados para 

representar a forma ou estrutura de um fenómeno isolado. 

 

Providenciam informação acerca de zonas onde determinadas características 

(vegetação, geologia, ou ocupação do solo) se assumem constantes, ou acerca da 

distribuição estatística (população, taxa de natalidade, poluição, etc.) de determinados 

fenómenos em unidades espaciais naturais ou artificiais. Este tipo de cartografia serve 

de apoio a estudos locais, regionais, nacionais e internacionais de ordenamento e 

planeamento do território, bem como à definição de políticas ambientais e de gestão 

de recursos naturais. 

 

Enquadrada neste grupo está a cartografia de uso e/ou ocupação do solo que se 

objectiva na obtenção e gestão de dados relativos aos diferentes tipos de coberturas e 

utilizações que caracterizam a realidade de um determinado território. Ao delinear as 

características de um produto cartográfico de ocupação e/ou uso do solo existem 

diversos factores a ter em consideração. 

 

Em primeiro lugar importa determinar qual o contexto temático específico do mapa, 

isto é, pretende o produto recolher dados para servir o sector florestal ou agrícola, ou 

2 
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para servir todas as entidades interessadas em dados biofísicos de uma forma geral? 

Este contexto determina por consequência as principais características técnicas do 

produto, nomeadamente, o sistema de classificação, o modelo de dados e os dados de 

origem – podendo por vezes, também os dados de origem determinar a definição das 

características técnicas de um mapa.  

 

Por sua vez, as características técnicas são importantes para a escolha das restantes 

características, como a Unidade Mínima Cartográfica (UMC), as regras de 

generalização cartográfica, os dados auxiliares utilizados e os métodos de produção. 

Tal como outros produtos, as cartografias de ocupação e/ou uso do solo variam 

consoante o público-alvo.  

 

2.1 - Uso versus ocupação do solo 

 

Stewart (1968) refere que o termo terra, i.e. solo, é usado em sentido compreensivo, 

integrador referindo-se a um vasto espectro de atributos de recursos naturais num 

perfil vertical que vai desde a atmosfera até alguns metros abaixo da superfície. Os 

seus principais atributos eram o clima, o relevo, o solo, a vegetação, a fauna e os 

recursos hídricos. Numa perspectiva mais economicista Hoover e Giarratani (1984) 

afirmam que solo, em princípio, denota espaço. As suas características incluíam 

atributos como: i) propriedades topográficas, estruturais, agrícolas e minerais do sítio; 

ii) o clima; iii) a disponibilidade de ar e água e, finalmente, iv) uma gama de 

características ambientais como a tranquilidade, a privacidade e a estética. 

 

O conceito de uso do solo está ligado à noção de espaço territorial, na medida em que 

é entendido como uma área perfeitamente referenciada pelo valor que os indivíduos, 

os grupos sociais ou as actividades económicas lhe atribuem, com o intuito de obterem 

rendimentos ou satisfações pessoais. São várias as definições que coexistem para 

designar os termos solo, ocupação do solo, uso do solo e mudanças de uso e ocupação 

do solo, os quais variam com a finalidade e o contexto em que são utilizados 

(Briassoulis, 2000).  
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Os termos ocupação do solo e uso do solo, embora similares, possuem significados 

diferentes. 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. Para a definição de uma nomenclatura comum, 

é importante compreender a diferença entre ocupação e uso do solo. O primeiro 

identifica e classifica as entidades físicas presentes na superfície terrestre e o segundo, 

o uso dado a essas mesmas entidades físicas.  

 

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

Terra e da sub-superfície imediata, ou seja, a ocupação do solo descreve o estado físico 

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

consequentes estruturas humanas, como edifícios e pavimentos, assim como outros 

aspectos do meio físico como solos, biodiversidade e água (superficial e 

sub-superficial) (Briassoulis, 2000; 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). 

 

Ou seja, o uso do solo denota o destino que o Homem dá à terra (Turner e Meyer, 

1994). Skole (1994) afirma que “uso do solo é a utilização humana de uma certa 

ocupação do solo, o meio pelo qual a actividade humana se apropria dos resultados da 

produção primária líquida (Net Primary Production, NPP) conforme determinado por 

um complexo conjunto de factores socioeconómicos.” Finalmente, um relatório da 

FAO/IIASA (1993) afirma que o uso do solo diz respeito à finalidade para a qual o solo é 

usado pela população humana local, a qual pode ser definida como as actividades 
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humanas que estão directamente relacionadas com a terra, fazendo uso de seus 

recursos ou tendo impacto sobre eles. 

 

Face ao anteriormente descrito, é lícito afirmar-se que quem elabora a carta de uso do 

solo se encontra na dimensão do espaço territorial socialmente referenciado (Pardal, 

1988). Existe uma conexão à carga social (e económica) associada à noção de 

território; só existe uso do solo quando existe uma sociedade organizada; caso 

contrário, falar-se-á de ocupação do solo, que não implica “usufruto” dos espaços 

funcionais (na acepção mais lata do termo).  

 

Assim, considera-se que a designação de uso do solo, induz a noção de combinação 

geográfica, privilegiando-a face à análise dos aspectos físicos como fenómenos 

isolados. Esta última noção é o resultado da associação espaço físico (e.g. hidrografia, 

topografia, morfologia, uso do solo) - espaço social (e.g. vertentes económica, 

residencial, cultural, e de lazer), aproximando-se da concepção de espaço funcional, 

quando interpretado à luz da maneira como funciona e não pelo que lá existe 

 

Entre um e outro tipo de cartas existe uma relação estreita entre as entidades 

identificadas e classificadas, na medida em que algumas classes de uso são deduzidas 

das classes de ocupação (e.g. a classe de uso “Florestal” extraída das classes de 

“Pinheiro”). Contudo, para outras classes a linearidade da relação fica esbatida, uma 

vez que a entidades físicas semelhantes poderão corresponder diferentes tipos de uso 

(e.g. classe de ocupação “Edifícios” e das classes de uso “Habitação” e “Serviços”). 

Neste último caso, para a diferenciação do uso, ter-se-ão de acrescentar aos atributos 

físicos da classe, outros atributos que exprimam, por exemplo, a relação entre a 

localização da entidade e a sua função no contexto espacial. Deste modo, e como a 

detecção remota é um processo de detecção física, pode-se concluir que a inferência 

da ocupação do solo é muito mais directa (linear) que a do uso do solo (Dobson, 1993; 

Webster, 1996; Bibby e Shepherd, 1999). 

 

O uso do solo é, assim, a representação de uma realidade complexa, com as quais se 

pretende identificar objectos e atribuir significados às funções de unidades de espaço 
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(aqui entendidas como território). Para Briassoulis (2000), a sua (do uso do solo) 

mudança/alteração implica transformações quantitativas na área (acréscimo ou 

decréscimo) de um determinado uso do solo. Segundo Jones e Clark (1997), estas 

transformações/alterações podem envolver: i) mudança de um uso para outro, ou ii) 

modificação de um uso, como por exemplo aquando das alterações de status das áreas 

residenciais de alto para baixo padrão, sem que se registe alteração física ou 

quantitativa dos edifícios. 

 

A riqueza que advém dos diversos ensaios teóricos sobre esta temática revela como as 

diferentes disciplinas teorizam e modelam as mudanças de uso e ocupação do solo 

(Briassoulis, 2000). As consequências destas vicissitudes, no que à detecção remota diz 

respeito, são: i) a exactidão das classificações urbanas é claramente mais pobre do que 

a obtida em áreas não urbanas. Tanto em termos semânticos, i.e. número de classes 

que podem ser individualizadas, como classificatórios, i.e. a exactidão com que essas 

classes são identificadas; ii) as tipologias de uso do solo que podem ser obtidas podem 

ser diferentes das nomenclaturas funcionais utilizadas na análise urbana.   

 

Numa tentativa de sistematização do conhecimento, vários autores definem, de uma 

forma geral, o uso e ocupação do solo como: 

 

i) Ocupação do solo – a ocupação do solo está relacionada com os tipos de 

elementos presentes na superfície terrestre (Lillesand e Kiefer, 2000); 

relaciona-se com a natureza física ou forma da superfície terrestre, e pode ser 

visualmente identificado por técnicas de observação ao solo tradicionais ou por 

técnicas de detecção remota (Mather, 1986).  

ii) Uso do solo – relacionado com a actividade humana associada a uma parte 

específica do território (Lillesand e Kiefer, 2000); é o produto da decisão 

humana (Mather, 1986). 

 

Embora as definições apresentadas procurem, de uma forma geral, caracterizar as 

duas noções apresentadas, a verdade é que escondem uma temática bastante mais 
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complexa, quer ao nível teórico quer ao nível prático. Assim, as noções de uso e/ou 

ocupação do solo podem caracterizar-se genericamente por três componentes: 

 

i) Forte heterogeneidade, ao nível da forma e da função dos objectos 

constituintes do espaço; 

ii) Forte especificidade, na triangulação entre a forma, função e contexto espacial; 

iii) Forte complexidade, resultante da relação simultânea entre heterogeneidade e 

especificidade, ao nível das inter-relações entre elementos constituintes do 

espaço, nomeadamente com a introdução de hierarquias de funções. 

 

A forte heterogeneidade dos objectos revela-se, por um lado, na diversidade das 

formas e materiais existentes (num sentido físico dos mesmos) e, por outro, na 

diversidade de funções inerentes a essas mesmas formas e materiais, quando 

interpretadas à luz do seu uso social num dado território. A organização territorial dos 

elementos e funções, isto é, a sua organização espacial é traduzida pelas relações 

espaciais entre elas, podendo ser de diferentes graus e origens. Ou seja, por exemplo, 

a geometria ou desenho de uma determinada área urbana determina as características 

de circulação de trânsito e indivíduos. Da mesma forma, a proximidade entre o tipo e 

número de actividades/funções existentes, e suas inter-relações, podem originar 

dependências de hierarquia, com uma actividade superior a determinar a existência ou 

não de actividades de nível inferior. 

 

O problema da complexidade do uso e ocupação do solo assume maiores proporções 

quando o objectivo é o de obter uma classificação de uso do solo e não de ocupação 

do solo. A complexidade inerente a esta temática parece dar origem a um paradoxo 

entre as alíneas i) e ii) – i.e., o uso do solo é simultaneamente heterogéneo e 

específico. Contudo, este é explicável pelas relações existentes entre os diferentes 

elementos, quer ao nível da forma, quer ao nível da função, que inseridas em 

determinado contexto espacial adquirem propriedades específicas. Por exemplo, as 

relações de dependência entre a função habitação e a função indústria serão 

certamente diferentes, consoante o tipo de espaço em análise. 
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2.2 - Sistemas de Classificação 

 

Os sistemas de classificação são ferramentas que descrevem determinados aspectos 

do terreno. Existem vários termos que lhes estão associados que são utilizados de 

forma ambígua. Os termos que mais se confundem são a classificação, a nomenclatura 

e a legenda (Eurostat, 2000). 

 

O conceito de classificação (Sokal, 1974) define-se como a organização de objectos em 

grupos com base na sua relação. O conceito define-se como o processo de classificar 

todos os objectos mas não inclui o modo de identificação desses mesmos objectos 

nem o processo de atribuição de nomes aos grupos. Portanto, a classificação requer a 

definição dos limites das classes, que deve ser clara, precisa, possivelmente 

quantitativa e com base em critérios objectivos. Uma classificação, deve ser 

independente da escala, i.e. as classes devem ser aplicáveis em qualquer escala ou 

nível de detalhe; e independente da fonte, implicando que é independente dos meios 

utilizados para recolher a informação, seja através de imagens de satélite, fotografias 

aéreas, trabalho de campo ou uma combinação de fontes. A classificação é uma 

representação abstracta da situação no campo, utilizando critérios de diagnóstico bem 

definidos: os classificadores (Figura 2.1 a e b). 

 

A nomenclatura é uma lista de categorias e o processo de atribuição de nomes a essas 

categorias, processo esse que engloba um conjunto de regras para a aplicação dos 

respectivos nomes. Quanto à legenda, esta corresponde à aplicação de uma 

nomenclatura a um determinado propósito. Enquanto uma nomenclatura enumera 

todas as categorias que abrangem todos os objectos, a legenda corresponde a uma 

parte dessa lista. Algumas classes podem ser retiradas directamente da nomenclatura, 

outras ficam omissas e outras ainda são combinadas de forma a gerar categorias 

complexas. 

 

 



 

 

12  

 

  
a) b) 

 

Figura 2.1 - Representação abstracta de uma classificação que consiste de um 

continuum com dois gradientes (a) e uma situação concreta verificada no campo 

numa área particular (b) (Kuechler e Zonneveld, 1988). 

 

Assim, a legenda é dependente da escala e da representação cartográfica (por 

exemplo, a mistura de unidades cartográficas se os elementos que compõem essas 

unidade forem muito pequenas para serem delineadas de forma independente); e 

dependente dos dados e da metodologia de produção cartográfica (por exemplo, uma 

fotografia aérea mostra características diferentes de uma imagem de satélite). 

 

Como sistema de classificação deve ser entendido um processo que engloba quatro 

etapas: i) a demarcação do universo de entidades ou domínio do sistema; ii) a criação 

de uma classificação de todos os objectos do domínio resultando numa organização 

em categorias; iii) a implementação de um sistema para atribuição de nomes e 

descrição das categorias; e iv) procedimento para atribuir a cada objecto uma e só uma 

das categorias classificadas e nomeadas. 
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2.3 - Classificação a priori e a posteriori 

 

A classificação (ou identificação) pode ser realizada a priori ou a posteriori. No 

primeiro caso, as classes são abstracções das situações que realmente ocorrem. A 

abordagem é baseada nas definições das classes antes dos dados terem sido 

recolhidos. Isto significa que todas as categorias e/ou combinações possíveis são 

geradas de antemão. A Figura 2.2 apresenta um exemplo de um sistema muito geral de 

classificação a priori baseado em quatro classes (triângulos em branco e preto e 

círculos em branco e preto) que representam a situação do terreno. Devido à 

generalização das classes, o utilizador é obrigado a integrar o melhor possível as 

centenas de possibilidades do terreno em uma das quatro classes, o que pode resultar 

na selecção de uma classe que não representa bem a situação real. 

 

. 

Figura 2.2 - Exemplo de um sistema de classificação a priori relativamente a uma 

situação concreta no terreno (Kuechler e Zonneveld, 1988). 

 

Este método é muito utilizado sendo a sua principal vantagem o facto de as classes 

serem normalizadas independentemente da área de aplicação ou dos métodos 

utilizados para a recolha dos dados. A desvantagem é que se trata de um método 

rígido, ou seja, algumas situações reais por terem menor representatividade podem 

não ser facilmente atribuídas a uma determinada classe predefinida, ou no sentido 
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inverso, seria necessário uma grande quantidade de classes predefinidas para precaver 

todas as possíveis situações. 

 

Esta solução para além de dificultar o trabalho do produtor e do utilizador pelo vasto 

leque de nomes e definições de classes, iria ainda dificultar a normalização, uma vez 

que o aumento do número de classes seria assente em ligeiras diferenças entre elas, o 

que originaria que cada utilizador pudesse ter uma interpretação diferente de cada 

classe. O sistema de classificação a priori entra assim num ciclo vicioso. Por um lado, o 

uso deste tipo de classificação como ferramenta para a normalização, obriga a 

englobar inúmeros tipos de uso e ocupação do solo num número limitado de classes 

mais genéricas, enquanto por outro lado, a tentativa de criar mais classes aumenta os 

problemas de normalização (Figura 2.3). 

 

 

 

Figura 2.3 - Problemas das classificações a priori relativamente à sua flexibilidade. 

 

A classificação a posteriori difere da sua congénere pela sua abordagem directa e livre 

de preconceitos. Baseia-se na aplicação de uma combinação de códigos, escolhida de 

acordo com a realidade a classificar. A vantagem deste método é a sua flexibilidade 

quando comparado com a rigidez das classificações a priori. Esta abordagem implica 

um mínimo de generalização e adapta-se melhor a uma área específica. No entanto, 

uma vez que depende das condições específicas da área a que se aplica, perde a 

capacidade de definir classes normalizadas, o que dificulta a comparação com outros 

produtos cartográficos (Di Gregorio e Jansen, 2000). 
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A Figura 2.4 apresenta um exemplo de um sistema de classificação a posteriori. As 

classes encaixam melhor na situação real do terreno mas com a mesma quantidade de 

classes do sistema a priori, a área descrita é apenas uma porção do total. 

 

 
Figura 2.4 - Exemplo de um sistema de classificação a posteriori relativamente a uma 

situação concreta no terreno (Kuechler e Zonneveld, 1988). 

 

2.4 - Sistemas hierárquicos e não-hierárquicos 

 

Os sistemas de classificação podem-se dividir em hierárquicos e não-hierárquicos. O 

sistema hierárquico é o mais utilizado uma vez que garante maior consistência devido 

à sua capacidade de englobar diferentes níveis de informação, começando num nível 

de classes que descrevem características mais gerais, e passando sucessivamente para 

níveis mais detalhados em que as primeiras classes se subdividem. Em cada nível as 

classes definidas são mutuamente exclusivas. No nível mais elevado são utilizados 

poucos critérios para definir as classes, enquanto nos níveis mais baixos o número de 

critérios aumenta (Figura 2.5). Os critérios utilizados num nível do sistema de 

classificação não devem ser repetidos nas definições das classes de um outro nível (Di 

Gregorio e Jansen, 2000). No entanto, este método apresenta desvantagens quando 

são necessárias alterações na estrutura hierárquica (Eurostat, 2000). Nessa altura, a 

única solução é criação de novos níveis de detalhe para incluir as novas situações ou 
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situações pouco frequentes, e esta solução poderá originar desequilíbrios dos sectores 

da estrutura hierárquica.  

 

 

 

Figura 2.5 – Relações hierárquicas. 

 

Quanto aos sistemas não-hierárquicos, estão normalmente ligados à classificação a 

posteriori, já que não constituem uma estrutura rígida de organização das classes 

(Figura 2.6). Esta característica permite uma maior aproximação do sistema de 

classificação à realidade. No entanto, apresenta dificuldades de interpretação e de 

integração com outros sistemas de classificação. Existem algumas metodologias para a 

classificação de forma não-hierárquica. Radermacher (1988 citado por Eurostat, 2000), 

propõe a utilização de uma nomenclatura de ocupação do solo em conjugação com 

uma de uso do solo, originando uma série de combinações das quais se excluem as que 

não apresentem significado, e.g. Água usada para floresta. As classes restantes 

constituiriam um sistema de classificação não-hierárquico. 

 

Uma outra metodologia passível de utilização é o recurso a uma série de campos para 

descrever os objectos. Estes campos correspondem a características que os próprios 

objectos podem apresentar, e que uma vez identificadas permitem através das 

combinações resultantes descrever o objecto e agrupá-lo a outros similares. Ou seja, 

para classificar a ocupação do solo de uma determinada área o operador é 

confrontado com algumas opções em dois campos. No campo 1, deverá indicar a 

Categoria A

Subcategoria A1 Subcategoria A2

Sub-subcategoria A1a Sub-subcategoria A1b

são parte de 

são parte de 
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presença ou ausência de espécies florestais, enquanto no campo 2 deverá seleccionar 

a partir de uma lista de espécies a que apresenta maior dominância. A combinação das 

opções seleccionadas determina a classe de ocupação do solo naquela área. 

 

 

 

Figura 2.6 – Relações não-hierárquicas. 

 

A aplicação desta metodologia implica a selecção das possibilidades presentes em cada 

campo. Esta selecção é normalmente baseada num conjunto de regras que garantam a 

integridade da classificação, uma vez que não deverá ser possível ao operador indicar a 

ausência de espécies florestais no campo 1 e seleccionar uma espécie dominante no 

campo 2.  

 

2.5 - Nomenclaturas de uso e ocupação do Solo  

 

A maioria das nomenclaturas usadas para cartografia ou estatísticas relacionadas com 

o espaço utiliza terminologias de uso do solo dirigidas para a compilação das 

actividades humanas. A construção de uma nomenclatura de uso e ocupação precisa 

de estar adequada para cartografar a diversidade do território considerado e deve ser 

compatível com a escala, o tamanho da unidade mínima cartográfica (UMC), a fonte de 

dados base e com as necessidades dos utilizadores.  

 

Item A

Item B

Item D

Item C
Item E

relaciona-se
com

relaciona-se
com

relaciona-se
com

relaciona-se
com

relaciona-se
com
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Para se garantir a reprodução de resultados de um intérprete para outro, a 

terminologia necessita ser clara, precisa, não comportando um sentido vago, ou tão 

pouco ambíguo. Com base no estudo desenvolvido por Encarnação et al. (2004) 

apresenta-se, de forma comparada, uma síntese de alguns projectos/programas 

operacionais de cartografia de uso/ocupação do solo por meio de dados e técnicas de 

Detecção Remota, a nível internacional (global) (i), continental (europeu) (ii), nacional 

(Portugal) (iii e iv) e regional (Área Metropolitana de Lisboa) (v) designadamente: i) o 

Global Land Cover (GLC); ii) o Inventário Corine (COoRdination of INformation on the 

Environment) Land Cover (CLC); iii) o Inventário Florestal Nacional (IFN); iv) a Carta de 

Ocupação do Solo de Portugal (COS); e v) a Carta de Uso do Solo da Área 

Metropolitana de Lisboa (Cartus-Aml). 

 

2.5.1 - Global Land Cover 

 
 

O projeto Global Land Cover 2000 (GLC2000) foi iniciado pela Comissão Europeia 

conjuntamente com o Joint Research Centre (JRC) com o propósito de criar um mapa 

global de ocupação do solo (Figura 2.7) usando o sensor Vegetation do satélite SPOT-4 

(resolução espacial de 1165m x 1165m) que foi disponibilizado gratuitamente pelo 

Centre National d’Études Spatiales (CNES). O sistema de classificação do projeto (Di 

Gregorio e Jansen, 2000) baseia-se no Land Cover Classification System (LCCS) da Food 

and Agriculture Organization (FAO). A orientação e a metodologia são fornecidos pelo 

JRC. Após as classificações de áreas regionais e locais, realizadas por mais de 30 

parceiros, o JRC integrou os resultados, finalizando o mapa global no final de 2002.  

 

Em contraste com as iniciativas anteriores de cartografia global, o projeto GLC2000 é 

uma abordagem de-baixo-para-cima (bottom-up). Estiveram envolvidas neste projeto 

mais de 30 equipas de pesquisa, contribuindo para 19 subregiões de classificação. 

Havia duas condições a serem observadas pelos peritos regionais para garantir um 

certo grau de consistência, precisamente usar os dados SPOT e o sistema de 

classificação da FAO. 
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Figura 2.7 – Carta de ocupação do solo Global Land Cover 2000 (GLC2000) para o 

concelho de Mafra. 

 

O facto de a cartografia ter sido realizada por peritos regionais tem uma série de 

benefícios. Em primeiro lugar, uma vez que cada perito regional tem um elevado nível 

de compreensão da sua região específica, pode ser garantido um determinado nível de 

qualidade. Em segundo lugar, cada parceiro tem a liberdade de aplicar os seus próprios 

métodos cartográficos e definir a sua própria legenda regional. Isso permite aos 

parceiros aplicar as técnicas de classificação que consideram mais adequados para a 

cartografia de ocupação do solo na sua região respectiva. 

 

A continuação do projecto GLC2000 teve a designação de Globcover e foi desenvolvida 

pela Agência Espacial Europeia (European Space Agency – ESA). O objectivo do 

projecto Globcover-ESA é a geração de um mapa mundial de ocupação do solo usando 

uma cadeia automatizada de processamento de séries cronológicas de dados do 

satélite MERIS, com 300m de píxel. O projecto foi realizado por um consórcio 

internacional, começou em Abril de 2005 e dependia do retorno (feedback) e 

comentários de um grande conjunto de parceiros, incluindo utilizadores finais 
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pertencentes a instituições internacionais (JRC, FAO, European Environmental Agency 

(EEA), United Nations Environment Programme (UNEP), Global Observation of Forest 

and Land Cover Dynamics (GOFC-GOLD) e International Geosphere-Biosphere 

Programme (IGBP)), além de avaliação interna da ESA. 

 

Os produtos Globcover encontram-se disponíveis para qualquer uso não-comercial e 

são os seguintes: Mapa de ocupação do solo (Figura 2.8) para o período de Dezembro 

de 2004 a Junho de 2006 (1 produto). Este mapa global de ocupação do solo é obtido 

através da classificação automática ajustada ao nível regional, de uma série temporal 

de imagens MERIS. São definidas Suas 22 classes de ocupação do solo usando o 

sistema de classificação de ocupação do solo (Land Cover Classification System, LCCS) 

das Nações Unidas (United Nations, UN); Mapa regional de ocupação do solo para o 

período de Dezembro de 2004 - Junho de 2006 (11 produtos).  

 

 

Figura 2.8 – Carta de ocupação do solo Globcover 2006 para o concelho de Mafra. 

 

Este conjunto de mapas também é obtido através da mesma classificação automática, 

ajustada a nível regional, e usando uma série temporal de imagens MERIS. No entanto, 
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a tipologia de ocupação do solo é estendida 51 classes possíveis, sistematicamente 

discriminadas apenas à escala continental. 

 

O módulo de classificação da cadeia de processamento do Globcover consiste em 

transformar os mosaicos de imagens multiespectrais MERIS, produzidos pelos módulos 

de pré-processamento, num mapa global de ocupação do solo. A tipologia foi definida 

usando o UN-LCCS com o objectivo de ser tanto quanto possível compatível com o 

GLC2000 (Fritz et al., 2003). O módulo de classificação foi projectado pela 

UCL-Geomatics para combinar a riqueza espectral e temporal dos dados MERIS e ser 

ao mesmo tempo globalmente consistente e ajustada a nível regional. 

 

No LCCS, as classes de ocupação do solo são definidas por um conjunto de 

classificadores. O LCCS foi concebido como uma classificação hierárquica, que permite 

ajustar o detalhe temático da legenda à quantidade de informação disponível para 

descrever cada classe de ocupação do solo, enquanto segue uma abordagem de 

classificação normalizada. A ocupação do solo decorrente do Globcover foi concebida 

para ser um mapa global e coerente. Portanto, a sua legenda global é determinada 

pelo nível de informação que está disponível e que faz sentido à escala mundial. A 

legenda de nível 1, também chamada de "legenda global", cumpre esta exigência.  

 

Em 2010, a segunda edição do GlobCover foi executada pela ESA e a Université 

catholique de Louvain (UCL) para produzir mosaicos MERIS bimestrais e anuais para o 

ano de 2009 e para derivar um novo mapa global de ocupação do solo (Figura 2.9). O 

objectivo era entregar o conjunto de produtos GlobCover 2009 durante o ano de 2010, 

demonstrando assim a importância do serviço operacional fornecido pela cadeia de 

processamento GlobCover.  
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Figura 2.9 – Carta de ocupação do solo Globcover 2010 para o concelho de Mafra. 

 

2.5.2 - Inventário CORINE Land Cover  

 

Na Europa, os países membros da União Europeia têm uma produção cartográfica 

normalizada de dados de ocupação do solo de acordo com as especificações do 

projecto CORINE Land Cover (CLC). Este projecto foi criado pelo Joint Research Centre 

(JRC) e pela European Environmental Agency (EEA), para facultar dados de ocupação 

do solo a todos os estados membros. O projecto CORINE Land Cover iniciou-se durante 

a década de 1980 e consistiu na elaboração de uma carta temática de ocupação do 

solo para toda a Europa (CLC90), com base em interpretação visual de imagens de 

satélite – Landsat (MSS e TM), referentes em Portugal ao período compreendido entre 

1985 e 1987 – e em informação auxiliar, tendo sido Portugal o primeiro país a 

completar e a disponibilizar a referida carta. 

 

A metodologia subjacente à produção da carta de ocupação do solo do CLC, produzida 

à escala 1:100 000, consiste na interpretação visual de imagens do satélite com apoio 

de informação auxiliar, com opção de uma área mínima de 25ha (EEA, 2002). A 



 

 23 
 

distância mínima entre linhas é de 100m, o que significa que nenhuma área è 

cartografada se as linhas que definem a sua fronteira distarem menos de 100m entre 

si. A informação encontra-se em formato vectorial e foi utilizado um sistema de 

nomenclatura hierárquico, organizado em três níveis e composto por 44 classes (no 

nível 3), que pretende abranger a totalidade das unidades de paisagem existentes nos 

diferentes estados membros (Bossard et al., 2000). Ou seja existiu uma tentativa de 

compatibilização entre as diferentes realidades da Europa, embora seja, por vezes, 

necessário incluir adaptações relativas à especificidade de cada contexto geográfico. 

 

Na construção da legenda hierárquica, em três níveis: i) Nível 1 – 5 classes; ii) Nível 2 – 

15 classes; e iii) Nível 3 – 44 classes. No nível I encontra-se o máximo de agregação da 

nomenclatura, sendo este nível dividido em quatro grandes temas: i) territórios 

artificializados; ii) áreas com ocupação agrícola; iii) florestas e meios seminaturais; e iv) 

meios aquáticos.  

 

Este nível, ainda se encontra na noção de ocupação do solo (com a excepção da classe 

habitação), de forte generalização semântica e gráfica dos objectos que as compõem. 

O nível III de desagregação desta classe dá origem às classes “Tecido Urbano Contínuo” 

e “Tecido Urbano Descontínuo”. Contudo, no que diz respeito ao espaço urbano, estas 

não reflectem o uso do solo, fazendo sim uma representação dos padrões espaciais da 

classe “Tecido Urbano”. Por exemplo, a classe do urbano contínuo tem como critério 

que 80% no mínimo do total da área seja impermeabilizado, quanto à classe do urbano 

descontínuo, que essa percentagem se situe entre os 30 e os 80% (European 

Comission,1994). 

 

Em 2000, a Agência Europeia do Ambiente (EEA) em colaboração com o JRC lançou os 

projectos Image & CORINE Land Cover 2000 (I&CLC2000) cujo principal objectivo foi o 

de actualizar a informação do primeiro CORINE Land Cover com imagens de satélite do 

ano 2000 do sensor Landsat-7 ETM+. A produção do CLC2000 seguiu uma metodologia 

normalizada definida pela EEA e JRC baseada em análise visual assistida por 

computador. Esta metodologia consiste na identificação e delimitação de alterações a 

partir da comparação visual, entre as imagens utilizadas para a produção do CLC1990 e 
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as imagens a utilizar para a produção do CLC2000, assim como em informação auxiliar. 

O processo viria a ser repetido em 2006 e seriam aferidas igualmente as 

transformações verificadas entre 2000 e 2006. 

 

Assim, a equipa nacional do CLC2000 em Portugal, teve a responsabilidade de gerir os 

seguintes 3 produtos: 

 

1) P-CLC1990 melhorado – cartografia nacional de ocupação de solo de 1985/86/87 

corrigida (Figura 2.10); 

 

 

Figura 2.10- Carta de ocupação do solo Corine Land Cover (1990) para o concelho de 

Mafra. 

 

2) P-CLC2000 – cartografia nacional de ocupação do solo à escala baseada em imagens 

de satélite Landsat do ano 2000 (Figura 2.11); 

 

3) P-CLC2006 – cartografia de caracterização do uso e ocupação do solo em 2006 para 

Portugal Continental (Figura 2.12). 
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Figura 2.11 - Carta de ocupação do solo CLC2000 para o concelho de Mafra. 

 

Figura 2.12 - Carta de ocupação do solo CLC2006 para o concelho de Mafra. 
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2.5.3 - Inventário Florestal Nacional 

 

O Inventário Florestal Nacional de 1995 (IFN4) foi um serviço de informação da 

responsabilidade da Direcção Geral das Florestas (DGF), actual Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), que teve como principal objectivo avaliar 

e monitorizar a extensão e condição dos recursos florestais em Portugal Continental. 

Esta informação é de cariz oficial e é utilizada para o estabelecimento de políticas, 

planos e projectos que visam o desenvolvimento sustentável da floresta nacional 

(DGRF, 2005). O IFN fornece informação estatística sobre os seguintes temas: i) Áreas 

de ocupação do solo de Portugal Continental; ii) Estrutura dos povoamentos florestais; 

iii) Produção florestal de bens lenhosos e não lenhosos; e iv) Vitalidade e sanidade dos 

povoamentos florestais. 

 

Como resultado da realização do IFN de 1995 foram gerados vários produtos de 

informação, nomeadamente mapas de uso e ocupação do solo em formato matricial à 

escala 1:1 000 000, uma aplicação informática designada AreaStat, para consultas 

sobre as áreas das classes de uso e de ocupação do solo em Portugal Continental, e um 

ficheiro de pontos, em formato digital vectorial, que contêm as coordenadas 

aproximadas de fotopontos (pontos marcados sobre fotografias aéreas) utilizados 

como base para a execução das análises estatísticas de uso/ocupação do solo por 

unidade territorial (Figura 2.13).  

 

A classificação foi realizada por fotointerpretação dos referidos pontos sobre 

fotografias aéreas em formato papel e à escala 1:10 000, com data de referência ao 

ano 1995, e por levantamentos de campo. Cada fotografia aérea representa uma área 

real no terreno de cerca de 2500ha e os fotopontos estão afastados entre si cerca de 

700m no eixo das abcissas e 1000m no eixo das ordenadas. Cada fotoponto foi 

classificado em função das características fotointerpretadas na mancha de terreno 

onde o ponto incidiu de acordo com a definição de classes estabelecida na 

nomenclatura de uso e/ou ocupação do solo do IFN. Entendeu-se por mancha a porção 

de terreno de área igual ou superior a 0,5ha e de largura média igual ou superior a 
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20m, que constitui uma unidade homogénea do ponto de vista do uso e ocupação do 

solo.  

 

 

Figura 2.13 – Fotopontos utilizados no IFN. 

 

O sistema de classificação do IFN é não-hierárquico e a posteriori, tendo sido 

estruturado com o objectivo principal de caracterizar com detalhe a classe de uso 

florestal (Figura 2.14). Cada uma das classes foi definida com rigor para garantir que 

todo o território nacional fosse alocado a uma determinada classe, de forma clara e 

inequívoca. As definições da nomenclatura regulam a atribuição a cada fotoponto de 

um código por cada um dos 13 campos que compõem o sistema. A combinação destes 

códigos determina o uso e/ou a ocupação do solo daquele fotoponto. Houve o cuidado 

de harmonizar e normalizar as definições utilizadas com os requisitos do estudo 

internacional Temperate and Boreal Forest Resources assesment (TBFRA, 2000), cujo 

início coincidiu com a fase de definição da nomenclatura do IFN de 1995 (DGRF, 2005). 

 

A cada fotoponto está, por conseguinte, associada informação relativa a um conjunto 

de atributos que cobrem quatro áreas temáticas: Uso do Solo; Estrutura dos 
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Povoamentos; Produção Florestal e Condição dos Povoamentos. Estas áreas temáticas 

dividem-se nos seguintes atributos: i) Uso do Solo (6 atributos); ii) Ocupação Florestal 

(6 atributos); iii) Grupos Florestais (4 atributos); iv) Ocupação Primária (15 atributos); 

v) Ocupação Secundária (15 atributos); e vi) Grau de Coberto (7 atributos). 

 

 

Figura 2.14 – Classificação do uso/ocupação do solo do IFN (DGF, 2005). 

 

É importante referir que o posicionamento de cada ponto do IFN4 tem um erro 

associado não constante, pelo que a sua utilização para análises que exijam uma 

georreferenciação precisa deve ser cuidada. Todos os dados utilizados eram originais e 

foram recolhidos especificamente para a realização do IFN. Como resultado obteve-se 

a informação representada na Figura 2.15. 

 

O IFN5 foi baseado numa cobertura aerofotográfica digital realizada durante os anos 

de 2004 a 2006 e em levantamentos de campo efectuados entre Dezembro de 2005 e 

Junho de 2006. A aplicação para consulta dos resultados do 5.º Inventário Florestal 

Nacional, o FloreStat, foi desenvolvida para permitir a consulta de todas os indicadores 

produzidos no IFN5, agregados em quatro temas: áreas de uso/ocupação do solo, 

estrutura, produção e condição dos povoamentos. Estas consultas podem ser 

realizadas, dependendo do indicador, para as unidades territoriais Portugal, Portugal 
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continental, regiões NUTS II, regiões NUTS III, regiões PROF e concelhos. Contudo, ao 

contrário do IFN4, a informação cartográfica não se encontra disponível ao público. 

 

 

Figura 2.15 – Carta de ocupação do solo do IFN4 para o concelho de Mafra. 

 

O IFN6 teve por base um processo multitemporal de análise de alteração do 

uso/ocupação do solo (para os anos de referência de 1995, 2005 e 2010), incluindo, 

também, uma caracterização detalhada ao nível das classes de ocupação agrícola. Os 

resultados preliminares foram apresentados em 11 de Fevereiro de 2013, na Tapada 

Nacional de Mafra, prevendo-se para 2014, a edição do Relatório Final do IFN 6. 

 

Para além destes aspectos, ao nível da nomenclatura, foram introduzidos 

ajustamentos nas definições de algumas classes (por ex.: matos e pastagens), de modo 

a aumentar o grau de compatibilização das estatísticas produzidas com outros 

processos de produção de informação sobre recursos florestais e agrícolas de âmbito 

nacional. O primeiro nível de informação deste IFN (uso do solo) considera seis 

grandes classes: i) Floresta; ii) Agricultura; iii) Matos e pastagens; iv) Águas interiores e 

zonas húmidas; v) Urbano; e vi) Improdutivos. 
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A nomenclatura de uso/ocupação do solo utilizada no IFN6 encontra-se estruturada 

em nove níveis de informação, organizados em três grandes temas: uso do solo; 

ocupação do solo; e análise da paisagem. A nomenclatura é detalhada em maior 

pormenor para os usos relacionados com o coberto agro-florestal, designadamente os 

usos florestais e agrícolas. 

 

2.5.4 - Carta de Ocupação do Solo de Portugal  

 

A Carta de Ocupação do Solo de Portugal (COS) de 1990, realizada à escala 1:25 00, 

tem como metodologia de base a interpretação de fotografia aérea vertical à escala 

1:15 000 de 1990 e 1991; a Unidade Mínima Cartográfica (UMC) é de 1ha. A legenda é 

semelhante à do Inventário Corine Land Cover, pelo que também é hierárquica. A COS 

de 1990 (COS90) foi produzida pelo Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG), 

posteriormente integrado no Instituto Geográfico Português (IGP) e actualmente 

sendo parte da Direcção Geral do Território (DGT) – em conjunto com a Associação das 

Empresas Produtoras de Pasta de Celulose (ACEL) – actual Associação Nacional da 

Indústria Papeleira (CELPA) – através da interpretação visual, seguida de digitalização 

em ecrã, de fotografia aérea em filme de infravermelho colorido obtida no verão de 

1990. Este projecto consistiu na obtenção de informação gráfica e numérica sobre a 

ocupação do solo no território de Portugal. 

 

Numa primeira fase foram delimitadas sobre as fotografias aéreas, as parcelas distintas 

quanto à sua ocupação, utilização ou objectivos de produção. Entende-se por parcela, 

a porção de terreno igual ou superior à UMC e de largura média igual ou superior a 40 

metros, que constitua uma unidade homogénea do ponto de vista da utilização e 

ocupação do solo (Instituto Florestal, 1994). Em seguida, cada parcela foi identificada 

de acordo com o sistema de classificação desenvolvido para o efeito, que é não-

hierárquico e de aplicação a posteriori. No sistema de classificação da COS90 a 

nomenclatura determina as regras de utilização de 3 dígitos que compõem os códigos 

a atribuir aos polígonos. 
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Propõe-se então uma codificação por três dígitos, em que os dois primeiros sejam 

obrigatoriamente alfanuméricos e o terceiro numérico ou não. O primeiro dígito 

contém informação sobre a utilização do solo. Um segundo dígito é relativo à 

ocupação, e um terceiro dígito pretende pormenorizar alguns aspectos da utilização do 

solo, podendo indicar tanto o grau de coberto, no caso das espécies florestais, como o 

tipo específico de cobertura, em especial nas áreas agrícolas. A legenda estabelece 

assim, uma grande variedade de combinações entre os vários tipos de ocupação, 

totalizando mais de setecentos tipos de diferentes ocorrências. 

 

Pela semelhança existente entre a legenda COS e a legenda CORINE, mantêm-se os 

problemas referidos anteriormente. A classe do “Espaço Urbano” (nível II), dividida em 

“Tecido Urbano Contínuo” (nível III) e “Tecido Urbano Descontínuo” (nível III), 

continua, no nosso entender, a não responder às necessidades do planeamento 

local/regional de áreas sobretudo urbanas, na medida em que, por exemplo, não se 

percebe o que significa o conceito de urbano utilizado.  

 

O todo aqui considerado como objecto “Tecido Urbano Descontínuo” não oferece um 

código suficientemente claro para os diferentes receptores, por forma a permitir a 

construção de um significado comum. As partes que constituem este objecto não 

ficam explícitas na noção do todo, levando a uma quebra de comunicação. Em relação 

ao exemplo dado, não é de se supor a existência de áreas de pequena indústria, no 

tecido urbano, seja ele contínuo ou descontínuo? A interpretação hierárquica da 

legenda fica assim, no nosso entender, sem uma corrente contínua de transmissão de 

informação. 

 

Esta carta é constituída por 638 folhas da série cartográfica 1:25 000 do Exército em 

formato vectorial, dividindo o espaço em polígonos de ocupação e uso do solo, não 

estando contemplados elementos lineares ou pontuais. Deficiências nas fotografias 

aéreas utilizadas impediram a obtenção de informação em diversas áreas do 

continente pelo que, a COS’90 não cobre a totalidade do território nacional faltando 

50 folhas, o que perfaz 8% da área total do país. No entanto, uma das áreas onde há 

folhas em falta é um dos locais do país com maior dinâmica de alteração de uso do 
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solo e por isso mais sensível: a Área Metropolitana de Lisboa (AML), mais 

precisamente nos concelhos de Sintra e Mafra (Figura 2.16). 

 

 

Figura 2.16 – Carta de ocupação do solo de 1990 para o concelho de Mafra. 

 

O projecto Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2007 

(COS2007) (Figura 2.17) pretende actualizar a sua edição anterior (COS90) mas 

introduz uma série de alterações significativas, quer a nível das metodologias e regras 

de produção cartográfica, quer a nível da nomenclatura utilizada (Caetano et aI., 

2008).  

 

Importa desde já referir que a UMC da COS2007 é igual à da edição de 1990, mas 

enquanto a distância mínima entre linhas na COS90 era de 40 m, na COS2007 é de 20 

m. No que respeita ao método de produção, a COS 2007, tal como a COS90 também se 

baseia em interpretação visual de imagens aéreas. No entanto, as imagens aéreas 

utilizadas para a produção da COS 2007, ao contrário das utilizadas para a produção da 

COS90, foram ortorrectificadas, o que garante uma maior exactidão posicional da 

própria cartografia. O facto de as imagens aéreas de 2007 terem sido adquiridas por 
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uma câmara digital, ao contrário das de 1990 que foram adquiridas por uma máquina 

fotográfica tradicional, garante uma maior qualidade radiométrica das imagens, 

permitindo assim uma identificação do uso e ocupação do solo mais correcta. Por 

outro lado, na produção da COS2007, ao contrário do que aconteceu com a COS90, 

utilizaram-se séries multi-temporais intra-anuais de imagens de satélite, que permitem 

uma melhor caracterização da fenologia da vegetação, e consequentemente uma 

identificação mais correcta de algumas classes de uso e ocupação do solo.  

 

 

Figura 2.17 – Carta de ocupação do solo de 2007 para o concelho de Mafra. 

 

Outra das importantes novidades da COS2007 é o facto de apresentar uma 

nomenclatura de uso e ocupação do solo compatível com a nomenclatura da carta 

CLC, que constitui um produto de referência em uso e ocupação do solo, na Europa e 

em Portugal. A nomenclatura da COS2007 é hierárquica com cinco níveis e tem 193 

classes de uso e ocupação do solo ao nível mais detalhado. Decidiu-se que as classes 

dos primeiros três níveis da nomenclatura da COS2007 seriam semelhantes às classes 

da nomenclatura CLC. Refira-se que a nomenclatura CLC tem apenas três níveis 

hierárquicos que representam a variedade da paisagem em 44 classes (Bossard et aI., 
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2000). Esta opção de se manter as classes do CLC até ao 3° nível, permite a integração 

da cartografia produzida a nível nacional com a produzida a nível internacional. Na 

definição da nomenclatura da COS2007 foi também feito um esforço de harmonização, 

em termos de definições de classes, com outras nomenclaturas de relevo 

internacional, como é o caso do Temperate and Boreal Forest Resources Assessment 

2000 (TBFRA, 2000; UN-ECE/FAO, 2000), e do Land Cover Classification System (LCCS) 

(Di Gregorio e jansen, 2000) das Nações Unidas.  

 

O esforço de harmonização com nomenclaturas internacionais que constituem 

normas, nomeadamente no que respeita à directiva europeia INSPIRE (lnfrastructure 

for SpatiaI Information in the European Community), garante que a COS2007 esteja em 

consonância com essas normas, e como tal respeitando o moderno conceito de dados 

geográficos normalizados preconizado pela referida directiva. Ainda no que respeita à 

importância da adopção de normas internacionais e consequente normalização da 

informação, chama-se a atenção para o facto de a COS2007 ter sido produzida no 

sistema de referência ETRS89 (European TerrestriaI Reference System 1989), no 

sentido de possibilitar uma compatibilização mais fácil e exacta da informação 

produzida a nível nacional com outra produzida a nível europeu. 

 

2.5.5 - Carta de Uso do Solo da Área Metropolitana de Lisboa  

 

O projecto de cartografia de uso do solo da área metropolitana de Lisboa (Figura 2.18) 

Cartus-AML (Carta de Uso do Solo da Área Metropolitana de Lisboa) foi desenvolvido 

no e-GEO, Linha Estratégica de Investigação MTIG, com a colaboração dos alunos 

finalistas da Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional, que frequentaram o 

seminário Cartografia Temática e Teledetecção. Teve na sua concepção inicial três 

pressupostos: i) a Área Metropolitana de Lisboa, é a região do país que teve maior 

crescimento nas últimas décadas; ii) esse crescimento gerou mudanças muito 

profundas ao nível do uso e ocupação do solo; e iii) as mudanças seriam observadas 

nas fases posteriores do projecto, que previa uma actualização periódica, a qual 

acabou por nunca se verificar. 
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Produzida à escala 1:25 000, em 19 classes, para 1990, recorreu à análise visual 

estereoscópica de fotografia aérea vertical pancromática e infravermelha, a uma 

escala média de 1:15 000, e ao processamento digital de imagens Landsat TM e SPOT 

XS e P (Tenedório et al., 1999), com incorporação de informação vectorial auxiliar. 

 

 

Figura 2.18 – Cartus-AML de 1991 para o concelho de Mafra. 

 

A informação desta carta é de natureza diferente das anteriores, uma vez que já é 

definida como uma carta de uso do solo e não de ocupação, como é patente pelas 

designações das classes. A legenda não é hierárquica; contudo, as unidades de uso 

apresentam uma forte aproximação à escala de análise do planeamento de nível 

local/regional. A unidade mínima cartográfica é de 0,5ha. 

 

As definições de cada classe integram já uma noção de funcionalidade dos objectos 

que as compõem indicando, desta forma, as partes constituintes de cada 

classe-objecto. Com a integração de noções mais restritas, a lista de códigos a 

construir por cada receptor terá um intervalo de variação também ele mais restrito. 
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Como informação exógena vectorial foram utilizados os seguintes elementos: Carta 

Corine Land Cover, Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), as infra-estruturas e equipamentos colectivos equipamentos existentes 

constantes dos Planos Directores Municipais (PDM’s), e outros objectos cartográficos 

publicados por instituições oficiais. 

 

2.5.6 - Comparação dos métodos analisados 

 

Normalmente, ao discutir-se a escala espacial dos mapas de uso e ocupação do solo 

utilizam-se termos como extensão e resolução. A resolução é entendida como a 

unidade mínima cartográfica (UMC), e.g. o menor polígono representado ou a célula 

(píxel) de uma grelha afecta à estrutura matricial. Nesta estrutura, as células da grelha 

são normalmente quadradas (pelo menos nos sistemas comerciais), organizadas numa 

grelha rectilínea e uniforme em toda a área modelada, ao passo que na estrutura 

vectorial coexistem polígonos (para além de pontos e linhas) de variadas dimensões, 

podendo o mais pequeno deles ser considerado como a resolução do modelo.  

 

A extensão descreve a área geográfica total sobre a qual o modelo é aplicado. Quanto 

à escala, este termo encontra se muitas vezes envolto em confusões porque apresenta 

diferentes significados para várias disciplinas. Os geógrafos definem, normalmente, 

escala como o rácio entre o comprimento de uma unidade de distância (escala gráfica) 

num mapa e a comprimento da mesma unidade de distância medida no terreno 

(realidade) (Greenhood, 1964). Um mapa de grande escala (e.g. um mapa de um 

quarteirão urbano à escala 1:2000) normalmente denota grande pormenor, mas cobre 

uma área relativamente pequena. Os mapas de pequena escala apresentam um 

pormenor diminuto mas cobrem uma área muito mais abrangente, como o mapa da 

Europa à escala 1:10 000 000.  

 

Outros cientistas, do core das ciências sociais e humanas, atribuem significados 

apostos aos termos grande e pequena escala. Para estes, uma aplicação de larga escala 

significa que cobre uma grande extensão e um de pequena extensão corresponde a 

um estudo detalhado cobrindo uma área diminuta. Pegando nesta definição, a 
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denotação “escala” pode ser completamente afastada sem que isso tenha implicações 

no significado da frase. Além disso, o termo escala tem sofrido interpretações 

discrepantes à medida que têm ocorrido alterações na ciência geográfica, 

nomeadamente à medida que se avançou dos dados analógicos (mapas) para os 

produtos digitais (níveis de informação – layers – inseridos num SIG). 

 

Para obviar a possíveis confusões, pode-se enveredar por uma designação lata, 

inserindo dois termos, escala fina e grosseira, que possuem uma significância mais 

intuitiva. A resolução e a extensão podem servir para identifcar/descrever as análises 

numa escala fina ou grosseira. Os modelos de escala fina conglobam exíguas áreas de 

análise (pequena extensão) e pequenas dimensões de células (ou seja grandes 

resoluções espaciais) e portanto são de grande escala na perspectiva geográfica do 

termo. Por antítese, os modelos de escala grosseira apresentam grandes superfícies 

espaciais de análise e células de maior dimensão, correspondendo ao que se entende 

por pequena escala geográfica. A Figura 2.19 fornece um exemplo da transição gradual 

entre uma escala de análise grosseira (A) e fina (E). 

 

 

 

Figura 2.19 - Escalas espaciais hierárquicas. 
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A resolução e a extensão são muitas vezes empregues para descrever tanto as escalas 

temporais como as espaciais. No entanto, importa tornar essas distinções mais 

explícitas para que não surjam dúvidas sobre que escala é que se refere determinado 

contexto, o que se reveste de uma importância fundamental quando se entra no 

domínio da cartografia de uso e ocupação do solo. 

 

No contexto desta dissertação aborda-se essencialmente a questão da complexidade 

espacial. Esta última representa a extensão segundo a qual um modelo é 

espacialmente explícito. A Figura 2.20 transmite a relação entre a área cartografada e 

a UMC no conjunto dos cinco sistemas de classificação de uso e ocupação do solo 

anteriormente analisados. Pode observar-se que o único sistema que não segue a 

regra de um aumento da resolução, i.e. diminuição da UMC com a diminuição da área 

cartografada – ambos relacionados com a escala de produção cartográfica – é o IFN, 

que apresenta uma resolução demasiado grosseira. 

 

 

 

Figura 2.20 – Relação entre extensão e resolução. 

 

Uma forma bastante imediata de se compararem sistemas de classificação consiste no 

confronto directo entre as características das nomenclaturas dos produtos em 

questão. De acordo com os outros parâmetros dos sistemas de classificação, descritos 
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no presente capítulo, os sistemas de classificação nacionais e internacionais analisados 

foram agrupados em quatro conjuntos (Figura 2.21). 

 

 

 

Figura 2.21 – Sistemas de classificação de acordo com as suas características. 

 

2.6 - Alterações de uso e ocupação do solo 

 

Para González et al. (2002), existem diferentes abordagens ao estudo do uso e 

ocupação do solo, nomeadamente: a funcional, a formal e a multidimensional. Na 

aproximação funcional o uso e ocupação do solo é cartografado em função da 

actividade que se desenvolve, sendo o resultado derivado dessa actividade; assim o 

uso e ocupação do solo é classificado de acordo com a sua associação com algumas 

das suas funções: 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; e iii) funções de produção: usos 

agrícolas, florestais e industriais. 

 

A aproximação formal identifica o uso e ocupação do solo com a ocupação do mesmo, 

e a análise é realizada a partir de determinadas características derivadas do seu 
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aspecto visual: tom, textura, densidade, forma, cor, entre outros, sendo especialmente 

adequada para espaços de monoculturas e usos estáveis. Na aproximação 

multidimensional que pressupõe uma mistura das aproximações precedentes, uns 

usos e ocupações são classificados pela sua funcionalidade e outros pelas suas 

características visuais. 

 

Um uso do solo corresponde a uma única ocupação do solo. No entanto, uma classe de 

ocupação do solo pode suportar múltiplos usos, e.g. a floresta que pode ser usada para 

várias finalidades, sejam elas protecção do solo, preservação da fauna, caça, recreio e 

lazer, produção de madeira, entre outras. Por outro lado, um 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, citados por Briassoulis, 2000). 

 

A mudança do uso do solo pode causar uma mudança de ocupação do solo, mas a 

ocupação do solo pode variar 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, citados 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 dependem da escala espacial (Briassoulis, 2000). A escalas espaciais menores 

num determinado intervalo de tempo, as mudanças do uso do solo podem não ser 

expressivas, enquanto a escalas maiores, ao nível de um povoamento, por exemplo, se 

podem verificar mudanças muito significativas (Soares, 2004). 

 

Na mudança da ocupação do solo, Briassoulis (2000) distingue dois tipos de mudança: 

a conversão, que envolve a mudança de uma ocupação para outra, e a modificação, 
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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 das seguintes formas: i) Convertendo, ou seja, alterando para um diferente estado 

em termos qualitativos; ii) Modificando, ou seja, alterando as suas condições 

quantitativas sem uma completa conversão; e iii) Mantendo suas condições contra 

agentes naturais de mudança. 

 

Por sua vez, a mudança do uso do solo envolve (Briassoulis, 2000): i) Conversão de um 

tipo de uso para outro, como por exemplo mudanças na mistura e padrão do uso do 

solo numa certa área; e ii) 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 2.22). 

 

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). 
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Figura 2.22 – Estrutura tridimensional para rever modelos da mudança do uso do 

solo (Agarwal et al., 2002). 

 

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. (1993) estão de acordo quanto aos factores humanos que 

geram mudança do uso do solo, sendo possível agrupar estes factores nas seguintes 

categorias: 

 

i) Demografia, onde a variação populacional positiva está correlacionada com a 

expansão e intensificação da agricultura, verificando-se também o oposto; 

ii) Estrutura socioeconómica e política, nível/qualidade de vida, políticas e 

instituições de economia, instituições políticas; 

iii) Tecnologia, já que a evolução tecnológica modelou a paisagem através das 

infraestruturas de transportes (estradas, caminho-de-ferro), permitindo o 

acesso a áreas e recursos anteriormente inacessíveis; 

iv) 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). 
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 DETECÇÃO REMOTA 

 

A Detecção Remota (DR) é segundo Avery e Berlin (1992) uma técnica que possibilita a 

obtenção de informações sobre elementos da superfície terrestre (objectos, áreas, 

fenómenos), através do registo da interacção da radiação electromagnética com a 

superfície, realizado por sensores remotos, i.e. que não estejam em contacto físico 

como os elementos investigados. Na Figura 3.1 apresenta-se um esquema sobre o 

funcionamento de um sistema de Detecção Remota. Neste esquema temos o sol e a 

superfície terrestre como fontes naturais de emissão de energia electromagnética. O 

sensor está encarregue de registar a energia emitida e reflectida pela superfície 

terrestre. 

 

 
Figura 3.1 - Componentes da Detecção Remota. 

 

Quanto ao nível de aquisição, i.e. a localização da plataforma que transporta o sensor, 

a DR pode ser analisada a um nível terrestre, suborbital ou orbital. No nível orbital 

estão, por exemplo, os balões meteorológicos e os satélites. Os primeiros são 

utilizados nos estudos do clima e da atmosfera terrestre, assim como em previsões do 

tempo. Já os satélites também podem produzir imagens para uso meteorológico, mas 

por outro lado, também são úteis na cartografia e estudo de recursos naturais. Os 

representantes mais conhecidos do nível suborbital são os sensores fotográficos 

3 
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colocados a bordo de aviões que permitem obter as chamadas fotografias aéreas, 

utilizadas principalmente para produzir mapas.  

 

A utilização de um dado sensor ou de outro, num determinado nível de recolha de 

informação espectral, depende sobretudo de factores relacionados com: i) objectivo 

da pesquisa; ii) dimensão da área; iii) disponibilidade de equipamentos sensores e iv) 

custo e precisão desejada dos resultados obtidos. Alguns sensores são mais utilizados 

em determinados níveis de recolha de dados do que outros. Por exemplo, os 

radiómetros portáteis e os espectro-radiómetros são equipamentos muito utilizados 

para obter informações espectrais em áreas experimentais. Os sensores fotográficos 

(câmaras fotogramétricas) e, mais recentemente, os radiómetros híper-espectrais são 

aerotransportados porque são equipamentos com uma configuração, i.e. sensibilidade, 

para operar neste tipo de plataforma, ou seja, em nível suborbital. Os scanners são 

muito utilizados em satélites. Os sistemas sensores podem ser classificados quanto à 

fonte de radiação, ao princípio de funcionamento e ao tipo de produto (Figura 3.2). 

 

 

 

Figura 3.2 - Classificação dos sistemas sensores quanto à categoria, tipo de produto e 

fonte de radiação. 
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Os sensores também podem ser classificados em função da fonte de radiação 

electromagnética que captam. Os designados sensores activos são responsáveis pelo 

envio de um sinal para a superfície da Terra e registram o sinal reflectido, i.e. possuem 

fonte de energia própria, avaliando a diferença entre eles (e.g. Radar). Por outro lado, 

os sensores passivos funcionam através da análise da radiação electromagnética 

proveniente de uma fonte emissora externa, e.g. o Sol. 

 

Os sensores passivos e activos são agrupados em duas categorias quanto ao princípio 

de funcionamento: de varredura (scanning) e de não-varredura (non scanning). Os 

sensores de não-varredura registram a radiação reflectida pela totalidade de uma área 

da superfície da Terra num mesmo instante. Por essa razão, são também conhecidos 

por sensores de fotograma (framing systems). Os dados recolhidos por esses sensores 

podem ser expressos em duas formas: imagem e não imagem (gráfica ou numérica). 

Nessa categoria temos os sistemas fotográficos (formam imagem) e os radiómetros 

(não formam imagem). Por outro lado, nos sistemas sensores de varredura (scanning 

systems), a cena é formada pela aquisição sequencial de imagens elementares do 

terreno ou do elemento de resolução, também designado de píxel.  

 

Quanto ao tipo de produto os sistemas são classificados em sistemas fotográficos e 

não-fotográficos. Nesse caso, os sistemas não-fotográficos incluem os que não formam 

imagem (non imaging) e os que formam imagem (imaging). A ideia de classificar os 

sensores nas categorias fotográficos e não-fotográficos é justamente para distinguir o 

processo de registo da radiação e a forma do produto gerado. Por exemplo, enquanto 

nos produtos fotográficos a energia é representada de forma contínua, nos produtos 

gerados por sensores não-fotográficos que geram imagens a energia é representada 

de forma discreta. Os sistemas fotográficos são dispositivos que, através de um 

sistema óptico (conjunto de lentes), registram a energia reflectida pelos elementos da 

superfície da Terra. Em DR, os sistemas fotográficos mais utilizados são aqueles 

aerotransportados, e.g. as câmaras métricas. 

 

Os sensores não-fotográficos são dispositivos utilizados para medir a intensidade da 

radiação electromagnética, proveniente dos elementos à superfície da Terra, em 
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determinadas faixas do espectro electromagnético. Os equipamentos que dispõem de 

sistemas sensores não-fotográficos são chamados de radiómetros. Os radiómetros são 

sistemas passivos que medem a intensidade da energia radiante (radiância), 

proveniente de todos os pontos de uma superfície, dentro do campo de visão (Field of 

View [FOV]). Os radiómetros podem ser classificados como geradores ou não 

geradores de imagens. 

 

Os radiómetros criadores de imagens (scanners) são equipamentos cujos resultados 

finais são apresentados como imagens de uma área (cena) no terreno. Nestes 

equipamentos, o elemento de resolução do terreno (ERT) desloca-se gerando uma 

linha de varredura. Há uma grande variedade de sistemas sensores não-fotográficos, 

que registram a radiação electromagnética em diferentes faixas do espectro 

electromagnético, desde o ultravioleta até o infravermelho distante 

(aproximadamente de 0,2 mm até 14 mm). 

 

A era da tecnologia digital permitiu um avanço acentuado nos mecanismos de captura 

de imagem. Alguns estudos têm incidido sobre a avaliação da eficácia desta nova 

tecnologia, por comparação com a anteriormente disponível, onde eram utilizados 

dados analógicos, de diferentes formatos, nomeadamente filmes fotográficas 

digitalizados. 

 

Davis et al. (2002) avaliaram a eficácia de diferentes sensores de DR. Testaram 

imagens provenientes de 3 sensores: imagens digitalizadas provenientes de um filme 

infravermelho (color infrared [CIR]), dados digitais CIR, (resolução espacial- 11cm) e 

dados digitais multiespectrais (várias bandas - resolução 100cm) e concluíram que as 

imagens digitais, apresentam melhores resultados que as imagens analógicas 

digitalizadas, pois permitem manter a fidelidade da reflectância proveniente da 

superfície. Os sistemas de câmaras digitais conseguem captar uma maior variação da 

radiação que os sistemas fotográficos analógicos. Além disso, as câmaras digitais 

gravam directamente o sinal reflectido da superfície terrestre, aquando da aquisição 

dos dados, enquanto nos sistemas analógicos existe um tratamento a posteriori, 

reduzindo a fidelidade radiométrica. 
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Actualmente, só os sensores instalados em plataformas aéreas permitem obter 

imagens com maior resolução no terreno (geralmente resoluções inferiores a 0,4m). 

Apresentam a desvantagem (comparativamente com as imagens de satélite) de não 

existir informação continuada, de ser necessário o planeamento do voo, do custo ser 

relativamente elevado e de haver uma necessidade acentuada de rectificação das 

imagens. 

 

Desde o início do século XXI, e com o lançamento de satélites com sensores ópticos 

que recolhem imagens de alta resolução espacial da superfície terrestre, surge uma 

nova fonte de dados disponível para a análise à escala municipal. Para obter 

informação mais detalhada sobre o uso e ocupação do solo, são necessárias imagens 

com maior resolução espacial. Este grau de detalhe pode ser obtido através de aéreos 

ou por sensores de satélite de grande resolução espacial. 

 

No início do século encontravam-se em órbita cerca de 31 satélites que forneciam 

imagens com uma resolução que variava entre 1 e 30 metros. Actualmente existem 

vários satélites de muito alta resolução (Quadro 3.1) com resoluções superiores a 5m, 

tais como o IKONOS, da Space Imaging Corporation, lançado em Setembro de 1999 

(Dial et al., 2003), o QuickBird, da Digital Globe lançado em Outubro de 2001 e o 

OrbView3, da Orbital Imaging lançado em Junho de 2003 (OrbImage, 2005). Todos eles 

possuem imagens com resolução espacial entre os 0,41 m e os 4m, comparável com a 

resolução obtida com fotografias aéreas à escala 1:10 000 (píxel de 0,5m), mas com a 

vantagem da informação multiespectral digital, da geometria estável e das condições 

de visionamento consistentes (Goetz, 2006). 

 

Em fase de desenvolvimento encontra-se o satélite GeoEye-2, cujo lançamento estava 

previsto para o início de 2014, com capacidade para adquirir imagens da superfície 

terrestre com resolução espacial de 0,25m, pressupondo uma melhoria significativa 

das capacidades do GeoEye-1. O GeoEye-2 terá uma resolução espacial mais alta do 

que qualquer outro sistema comercial. Irá recolher imagens com uma resolução no 

solo de 34cm no modo pancromático e 1,36m em modo multiespectral. Contudo, com 
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a fusão entre a GeoEye e a DigitalGlobe, decidiu-se que o GeoEye-2 ficaria de reserva 

até ser necessário. 

 

Quadro 3.1 - Satélites de muito alta resolução espacial e suas características. 

 

Satélite Resolução 
espacial (m) 

Resolução  
espectral (bandas) 

Resolução 
temporal (dias) 

Resolução 
radiométrica (bits) 

GeoEye-1  
0,41 
1,65 

Pancromática  
Multiespectral  

2 – 8 11 

Worldview-2  
0,46 
1,80 

Pancromática  
8 Multiespectral  

1,1 – 3,7 11 

Worldview-1  0,50 Pancromática  1,7 – 5.4 11 

QuickBird-2  
0,61 
2,44 

Pancromática  
4 Multiespectral  

1 – 3,5 11 

EROS-B  0,70 Pancromática  3 10 

IKONOS  
1,00 
4,00 

Pancromática  
4 Multiespectral  

1 – 3 11 

Orbview-3  
1,00 
4,00 

Pancromática  
4 Multiespectral  

3 11 

KOMPSAT-2  
1,00 
4,00 

Pancromática  
4 Multiespectral  

5 16 

Formosat-2  
2,00 
8,00 

Pancromática  
4 Multiespectral  

1 8 

Cartosat-1  2,50 Pancromática  5 10 

ALOS  
2,50 

10,00 
Pancromática  
4 Multiespectral  

2 8 

SPOT-5  
2,50 

10,00 
Pancromática  
4 Multiespectral  

2 – 3 8 

CBERS-3 e 4  5,00 4 Multiespectral  26 10 

 

O maior detalhe fornecido por estas imagens permite a realização de estudos mais 

pormenorizados. Diversas linhas de investigação têm sido seguidas no estudo do uso e 

ocupação do solo, com recurso a imagens de maior resolução. Umas centram-se no 

desenvolvimento de métodos que permitam, por análise visual das imagens, avaliar a 

estrutura do uso e ocupação do solo. Outras linhas de investigação centram-se na 

exploração das potencialidades dos métodos de classificação automática e nos 

diferentes tipos de imagem. 

 

Quanto aos diferentes tipos de imagem, a principal diferença está em utilizar imagens 

de satélite ou fotografia aérea. Qualquer uma das opções possui características 

próprias que constituem vantagens e/ou desvantagens, dependendo da utilização que 

se lhes pretende dar. No Quadro 3.2 encontram-se algumas características que 
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distinguem os dados provenientes de imagens de satélite dos dados provenientes de 

fotografia aérea. A opção por qualquer uma das soluções, depende fundamentalmente 

dos objectivos do estudo, da disponibilidade de informação, dos meios técnicos, e do 

orçamento disponível. 

 

Quadro 3.2 – Características das imagens de satélite e das fotografias aéreas. 

 

Imagens de satélite Fotografias aéreas 

Registos discretos a duas dimensões (2D) Registos contínuos a duas dimensões (2D) 

Cobre áreas extensas Cobrem áreas restritas (dependendo da escala) 

Processadas directamente por computados 
sem necessidade de rasterizar 

Facilidade de ampliação 

Disponibilidade quase directa para utilização 
em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

Análise estereoscópica 

Verticais ou Oblíquas Verticais ou Oblíquas 

Ser multiespectrais (conter informação da 
energia emitida e da energia reflectida) 

Registo de pequenos objectos e estruturas 
dificilmente detectáveis pela vista humana (4 ou 5 
linhas por mm) dado o elevado poder de resolução 
dos filmes actualmente utilizados em fotografia 
aérea (várias centenas de linhas por mm) 

 

No que concerne à fase de classificação de imagem interessa compreender as 

diferenças entre os procedimentos existentes na metodologia clássica de 

processamento de imagem bem como as suas vantagens e desvantagens. Ao observar 

imagens de satélite podemos reconhecer vários objectos com diferentes tamanhos e 

formas, alguns identificáveis outros não (e.g. edifícios, árvores, vias). Quando os 

objectos são identificáveis com base nas variáveis visuais contidas na imagem (forma, 

tamanho, textura, sombra, tom, localização e a resolução) é possível ao analista 

atribuir significado ao objecto, levando à transformação dos dados brutos da imagem 

em informação geográfica. A este processo atribui-se a designação de análise visual de 

imagem (AVI). 

 

Neste tipo de processo, o conhecimento e experiência a priori do analista em 

interpretação de imagem e elaboração de mapas é essencial, bem como a existência 

de informação contextual e de base relevante para a área de estudo (Brennan e 

Sowmnya, 1998). Por sua vez o processamento digital de imagem (PDI) tem como 

objectivo classificar automaticamente os pixéis da imagem através de algoritmos, 
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permitindo categorizá-los em classes de uso e ocupação do solo. Este processo tem em 

conta, de acordo com Lillesand et al. (2004), o comportamento espectral dos pixéis, o 

seu padrão espacial de distribuição, bem como o padrão temporal. 

 

Existem duas abordagens principais em PDI: a orientada para objecto (Object Oriented 

– OO) e a píxel-por-píxel. A primeira permite extrair da imagem a dimensão do objecto 

e o seu significado. Assim sendo, a unidade mínima de análise é o objecto, sendo o 

píxel apenas utilizado para a construção desse mesmo objecto. Contrariamente aos 

processos tradicionais em que a extracção da informação é baseada no píxel, em 

análise orientada por objecto a classificação da imagem é realizada a partir de objectos 

imagem (adquiridos por segmentação da imagem), aproximando-se este processo do 

raciocínio humano (Gonçalves e Caetano, 2004). Em oposição, a abordagem 

píxel-por-píxel consiste em agrupar pixéis com comportamento espectral semelhante. 

A partir das classes espectrais criadas, o analista classifica os grupos de pixéis de 

acordo com uma classe de uso e ocupação do solo. 

 

O aparecimento de imagens de maior resolução, trouxe um indiscutível benefício à 

cartografia de uso e ocupação do solo por meios automáticos, pois permitem uma 

aproximação da informação obtida por via remota, à informação real. Mas estas 

imagens apresentam ainda diversas limitações. Um dos problemas no uso de imagens 

de grande resolução em classificação automática, advém do facto do aumento da 

resolução espacial favorecer o incremento da heterogeneidade dos pixéis, uma vez 

que há captação de variações subtis de sombras e de misturas de diferentes 

assinaturas espectrais. Desta forma, a correcta classificação das imagens é dificultada 

(Groshong, 2004). Os algoritmos de classificação actualmente utilizados, foram 

desenvolvidas para o uso de imagens de média resolução, e a sua aplicação em 

imagens com maior grau de detalhe, geram erros aquando da utilização dos processos 

de classificação automática.  

 

O maior detalhe fornecido pelas imagens, permite melhorar os resultados baseados na 

interpretação da forma e da textura, das grandes entidades de vegetação, mas as 

técnicas utilizadas para a análise e processamento dos dados não se encontram 
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ajustadas a estes dados de alta resolução, mas sim aos de média resolução (Goetz et 

al., 2003). Quando a dimensão do píxel é significativamente mais pequena do que a do 

objecto de interesse (e.g resolução espacial de imagens QuickBird - 2.8m e edifício 

industrial - 10m) os algoritmos de classificação automática tendem a gerar erros (Aplin 

et al., 1999). 

 

Latty e Hoffer (1989), Irons et al. (1985) e Muller (1993) referem que o aumento da 

resolução espacial não traduz necessariamente uma classificação eficaz ao nível do 

píxel. A eficácia da classificação é o resultado de dois grandes factores: classe atribuída 

aos pixéis de fronteira e a variância dentro de cada classe (Markham e Townsend, 

1981). Os pixéis de fronteira entre duas classes constituem muitas vezes um problema 

para a classificação automática. No entanto, fornecem informações importantes 

quanto à estrutura e diversidade das classes de uso e ocupação do solo (Metzger e 

Muller, 1996). A variância dentro de cada classe é considerada muitas vezes na 

classificação automática como “ruído”.  

 

Com o aparecimento de imagens de elevada resolução espacial, a percentagem de 

pixéis de fronteira diminui, mas a variância intraclasse aumenta. Para os geógrafos a 

variância intraclasse representa uma característica intrínseca dos padrões de uso e 

ocupação do solo. No entanto, a classificação automática não têm em conta a 

estrutura local e a heterogeneidade natural das manchas de uso e ocupação do solo 

(Muller, 1997). Uma das soluções apontadas para este problema passa precisamente 

pela utilização da Classificação Orientada para Objecto como método único ou 

combinado, no reconhecimento de padrões em DR. 

 

Porém, os resultados destas classificações automáticas ainda necessitam de um grande 

trabalho pós-edição manual para que se atinja boa precisão e possam ser utilizados 

como instrumentos fiáveis no planeamento e gestão do território (Caetano et al, 

2002). Para um estudo com elevado grau de pormenor e com um resultado 

classificatório com exactidões superiores a 95% tem de se utilizar a AVI. Assim, nesta 

dissertação, a elaboração da carta de uso e ocupação do solo assentará em fotografias 
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aéreas ortorrectificadas (ortofotomapas) e na AVI, pelo que as características de 

ambos serão discutidas nos pontos seguintes deste capítulo.  

 

3.1 - Fotografias aéreas 

 

As fotografias aéreas são classificadas como verticais ou oblíquas. Uma fotografia 

vertical é obtida quando o eixo vertical da câmara está entre +/- 3º da vertical 

(perpendicular) ao nível da superfície (Figura 3.3). Esta fotografia pode ser 

interpretada visualmente para extrair informação qualitativa detalhada acerca da 

Geografia, Geomorfologia, Geologia e hidrologia da superfície, dentro do campo de 

visão vertical. A conjugação de fotografias aéreas verticais sobrepostas, obtidas com 

pontos de visão ligeiramente diferentes permite a análise através de princípios 

fotogramétricos quantitativos para obter: i) Precisão planimétrica (localização XY) nos 

mapas; ii) Mapas topográficos de base (elevação acima do nível médio do mar); iii) 

Modelos Digitais de Elevação (MDE); e iv) Ortofotografia/ortofotomapas (fotografias 

aéreas que são precisas geometricamente em XY). 

 

 

Figura 3.3 - Fotografia aérea vertical. 

 

Os utilizadores muitas vezes esquecem, ou simplesmente não sabem, que os mapas 

planimétricos, topográficos e ortofotomapas usados em Sistemas de Informação 

Geográfica, são criados usando princípios fotogramétricos aplicados com base em 

fotografias aéreas verticais, e.g. curvas de nível dos mapas topográficos. Infelizmente o 

público em geral não está habituado a ver o topo dos objectos como casas, árvores, 
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estradas, etc. É necessário tempo e experiência para poder interpretar as fotografias 

aéreas de forma eficientemente. 

 

Uma fotografia aérea oblíqua é obtida quando o eixo óptico da câmara se desvia mais 

de 3º da vertical. É chamada fotografia aérea oblíqua baixa quando o horizonte não é 

visível (Figura 3.4) e fotografia aérea oblíqua alta quando o horizonte é visível (Figura 

3.5). O cidadão comum tem melhor capacidade de interpretar as fotografias oblíquas 

do que as verticais, visto ter a experiência de olhar para os lados dos objectos nos seus 

movimentos do dia-a-dia. As fotografias aéreas oblíquas registam faces de terrenos 

com uma visão familiar. Durante a interpretação o analista tem que orientar a 

fotografia oblíqua de modo que os objectos de interesse apareçam numa perspectiva 

natural. Isto significa que objectos com altura se inclinam para além do ponto de visão 

da imagem na perspectiva do indivíduo. 

 

 

Figura 3.4 - Fotografia oblíqua baixa: o horizonte não é visível.  

 

 

Figura 3.5 - Fotografia oblíqua alta: o horizonte é visível. 
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Contudo, não é viável extrair informação quantitativa a partir de fotografias oblíquas 

porque nelas não existem princípios fotogramétricos. Por isso, nos SIG utilizam-se 

basicamente fotografias aéreas verticais, para extracção da informação qualitativa e 

quantitativa nelas contidas. 

 

3.2 - Tipos de câmaras aéreas 

 

Existem vários tipos de câmaras usadas para obter fotografias aéreas incluindo: i) 

Cartografia com câmaras de lentes singulares (métrica) (single len mapping camera - 

metric); ii) Câmaras de lentes múltiplas (bandas múltiplas); iii) Câmaras digitais e iv) 

Câmaras generalistas. 

 

3.2.1 - Câmaras de lentes singulares 

 

As câmaras métricas com lentes singulares são utilizadas para capturar a maioria das 

fotografias aéreas usadas para cartografar a localização (X, Y) dos objectos e para 

derivar mapas topográficos (contornos). Estas câmaras fotográficas estão calibradas 

para obter fotografias aéreas de alta qualidade geométrica e radiométrica. Geralmente 

são compostas por um corpo (da câmara), lentes cónicas, obturador, alimentador do 

filme e uma plataforma de montagem no avião. O(s) filtro(s) montado(s) a frente da 

câmara determina(m) o comprimento de onda da luz que é permitido iluminar o plano 

do filme (Figura 3.6). 

 

O conjunto de lentes cónicas é a parte mais importante da câmara. Este consiste 

geralmente de lentes singulares multi-elemento que projectam imagens não 

distorcidas do mundo real para dentro do plano do filme. As lentes multi-elemento são 

focalizadas no infinito porque durante a recolha dos dados o avião voa tipicamente a 

muitos metros da superfície.  

 

As câmaras métricas usam várias lentes com um campo angular de visão diferente, 

dependendo dos requerimentos da missão. As câmaras com lentes estreitas têm um 

campo de visão angular inferior a 60º, as normais entre 60º e 75º, as de ângulo largo 
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entre 75º e 100º, e as de ângulo extra-largo superior a 100º. Quanto maior o campo 

angular de visão, maior é a quantidade do terreno registado no filme a uma certa 

altitude. Paralelamente, quanto maior a altitude, maior a área da terra registada no 

filme por cada lente (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.6 - Visão do perfil da câmara métrica e as componentes do sistema. 

 

É utilizado um intervalómetro para expor o filme fotográfico num intervalo de tempo 

específico (dependendo da altitude e velocidade do avião) que resultará numa 

quantidade apropriada de sobreposição longitudinal a ser obtida para cobertura 

estereoscópica. Geralmente, as câmaras aéreas expõem filmes com 24 cm de largura 

no rolo, dependendo da espessura do filme. Tipicamente, as exposições individuais são 

de 23x23 cm. No momento de exposição, o filme é assegurado contra uma superfície 

de rolo plano localizada no plano focal. Uma pressão do vacum é aplicado via rolo, logo 

á prior ao instante de exposição para remover bolhas ou irregularidades na parte não 

exposta do filme. Depois da exposição o vacum é liberto e a parte do filme exposta é 

movida para preparar a próxima exposição. 
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Figura 3.7 – Variação no ângulo de visão das lentes e o mesmo ângulo de visão a 2 

altitudes diferentes. 

 

Muitas câmaras modernas providenciam anotações detalhadas no filme (Figura 3.8), 

como: 1) níveis de cinzento usados; 2) um espaço (notepad) onde o fotógrafo aéreo 

poderá entrar notas importantes da missão; 3) altímetro; 4) marcas fiduciais; 5) 

relógio; 6) número da série das lentes; 7) distância focal em mm; 8) número da frame; 

9) nome da missão e data; e 10) data de navegação.  

 

Em alguns casos as fotografias analisadas já têm muitos anos. Nestas situações é 

crucial ter informação detalhada sobre a imagem para a extracção com sucesso de 

informação, especialmente se fotografia for futuramente usada em fotogrametria. 
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Figura 3.8 - Anotações a volta do perímetro de uma fotografia aérea são muito 

importantes. Esta câmara métrica particular providencia a seguinte informação: 1) 

anotações; 2) altímetro; 3) relógio; 4) marcas fiduciais; 5 e 6) número da foto; 7) 

número de série da lente; e 9) nome e data da missão. 

 

3.2.2 - Câmaras multilentes (multibandas) 

 

Muito mais informação pode ser obtida a partir do estudo de fotografias tiradas 

simultaneamente em muitas regiões (bandas) do espectro electromagnético do que 

em fotos tiradas numa única banda. Quando se realiza um reconhecimento espectral 

multibanda, cada uma das câmaras regista simultaneamente fotografias da mesma 

área geográfica, usando diferentes filtros ou combinações de filtros (Figura 3.9). 

Seleccionando cuidadosamente o filme e a combinação de filtros, o comprimento de 
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onda específico da luz reflectida da cena pode ser regulado para cada uma das 

câmaras. 

 

 

  

Infravermelho Verde 

  

a) Vermelho b) 

 

Figura 3.9 - Quatro câmaras 70 mm Hasselblad (a). Todas as 4 câmaras são expostas 

electronicamente no mesmo instante. Fotografia aérea multi-banda da cidade de 

Century em Los Angeles (b). 

 

Note-se (Figura 3.9) a informação diferente registada nas fotos do Verde, Vermelho e 

Infravermelho próximo. Pode ser obtida uma composição de visão natural das cores 

projectando simultaneamente a luz azul na fotografia do azul, a luz verde na fotografia 

do verde e a luz vermelha na fotografia do vermelho. A composição de cores da 

fotografia colorida do Infravermelho – falsa cor - pode ser obtida projectando 

simultaneamente a luz azul na fotografia do verde, a luz verde na fotografia do 

vermelho e a luz vermelha na fotografia do Infravermelho. 

 

3.2.3 - Câmaras panorâmicas 

 

Uma câmara panorâmica usa lentes rotativas (ou prismas) para produzir faixas 

estreitas de imagens perpendiculares à linha de voo. Cada uma destas faixas é vertical 

no centro mas oblíqua em direcção às extremidades. As câmaras panorâmicas são 
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muito comuns em fotografias de reconhecimento militar, mas não tanto em utilizações 

civis. Isto deve-se ao facto das imagens panorâmicas serem captadas num movimento 

dinâmico durante a exposição, o que faz com que a fotografia resultante não tenha 

uma geometria tão rígida como a resultante de uma câmara padrão. Mesmo assim, as 

imagens panorâmicas permitem realizar todo tipo de medições e mapeamento desde 

que se possuam os sistemas e as capacidades requeridas. 

 

3.2.4 - Câmaras digitais 

 

Uma câmara digital (Figura 3.10) usa uma grelha de detectores CCD (charge-coupled-

device) organizados em forma de uma matriz com 1524 colunas e 1024 linhas. As 

câmaras digitais também usam uma lente com diafragma associado para controlar a 

duração de exposição e um dispositivo de focalização. A única diferença é que em vez 

de se usar um filme, no seu lugar é colocada grelha de CCD. As lentes focalizam a luz 

vinda de fora para dentro da base de detectores. Os fotões de luz iluminando cada um 

dos detectores, produzem uma carga eléctrica que é directamente relacionada com a 

quantidade de energia radiante incidente. Este sinal eléctrico é depois convertido em 

valores digitais de brilho, normalmente de 8 bits (valores de 0-255) ou 10 bits (valores 

de 0-1023). Os valores digitais obtidos na conversão analógica para digital podem ser 

armazenados dentro da câmara, na memória de um computador ou em cartões de 

memória. Os CCD’s são mais sensíveis às mudanças de reflectância espectral que os 

cristais de prata das fotografias convencionais. 

 

As câmaras digitais também podem produzir imagens coloridas. Dentro da câmara há 

uma pequena roda com filtros do azul, verde e vermelho. No instante da exposição a 

câmara regista rapidamente 3 versões da cena, usando os 3 filtros. O resultado é uma 

imagem baseada apenas na luz azul reflectida do terreno, outra baseada na luz verde e 

uma terceira derivada da luz vermelha. A partir dessas três imagens individuais, em 

tons de cinzento, pode-se efectuar uma composição colorida - usando a adição de 

cores - para produzir uma fotografia com cores naturais. Também é possível fazer com 

que os detectores sejam sensíveis ao infravermelho. 
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Banda 1 (Vermelho); 550 a 700 nm Banda 2 (Verde); 450 a 670 nm 

  

Banda 3 (Azul); 370 a 590 nm Banda 4 (IVP);670 a 1050 nm 

 

Figura 3.10 - Câmara digital Z/I (imaging) DMC, Cortesia de Municípia EM, S.A. 

 

Uma das desvantagens da aplicação de certos tipos de câmaras digitais em detecção 

remota orbital e suborbital é que é necessário registar as três imagens individuais 

usando técnicas de processamento digital de imagens. Contrariamente à fotografia 

terrestre onde o fotógrafo normalmente segura a câmara durante a exposição, o 

avião/satélite está em movimento durante a aquisição das fotografias aéreas digitais. 
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Isto causa exposições sucessivas (azul, verde e vermelho) que são adquiridas com uma 

ligeira diferença nas suas posições, as quais tendem a aumentar com o aumento da 

velocidade da plataforma. Assim, a área geográfica registada em cada uma das 

imagens individuais é diferente e mesmo a área comum entre as três imagens não é 

registada automaticamente. 

 

Juntando ao problema de registo existe a questão da resolução espacial. Light (1996) 

calculou que para replicar a resolução espacial de 23X23cm encontrada em câmaras 

métricas e filmes de alta qualidade, as câmaras digitais iriam requerer 20 000 linhas 

por 20 000 colunas de detectores. Actualmente a capacidade das câmaras digitais está 

a aumentar e o seu custo continua a descer. Deste modo não é de estranhar que 

actualmente já sejam as mais utilizadas. 

 

3.2.5 - Câmaras genéricas 

 

Existe uma variedade de câmaras relativamente simples que podem ser usadas 

comercialmente e em investigação, que produzem fotografias de alta qualidade. 

Quando propriamente montadas, expostas e processadas, tais sistemas podem 

providenciar fotografias aéreas excelentes e baratas (Figura 3.11). 

 

 

 

Figura 3.11 - Câmara genérica montada num drone. 
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3.3 - Planificação de uma missão 

 

O resultado de uma missão fotográfica é, em geral, constituído de imagens em 

negativo, a partir dos quais são geradas cópias em positivos. Este processo é 

importante, uma vez que estes positivos, para serem utilizados em Detecção Remota, 

precisam ser adquiridos de forma a serem respeitados diversos parâmetros. 

 

3.3.1 - Altura do dia (ângulo do sol) 

 

O tempo ideal do dia para obter fotografias aéreas é quando o sol está entre os 30º e 

os 52º acima do horizonte. Um ângulo solar inferior a 30º não irá permitir uma 

iluminação e/ou uma reflectância adequadas, o que pode resultar numa fotografia 

sub-exposta que é difícil de interpretar. As fotografias tiradas de ângulos baixos 

também são pouco utilizadas por causa das sombras projectadas pelos objectos. 

Contudo alguns cientistas, usam fotografias de ângulo baixo para a representação da 

superfície, usando o tamanho da sombra para, por exemplo, calcular a altura dos 

edifícios. A obtenção de fotografias com ângulos superiores a 52º pode resultar no 

aparecimento de manchas (hotspots). Estas são áreas com brilho, que não são comuns 

na fotografia, surgindo em função da orientação do sol e da câmara.  

 

3.3.2 - Tempo 

 

De preferência uma fotografia aérea é tirada depois da passagem de um sistema 

frontal, que remove o vapor de água e as partículas sólidas do ar. A qualidade das 

fotografias aéreas obtidas em condições de muita humidade é deteriorada por causa 

da difusão atmosférica da luz para dentro do campo de visão da câmara. Por sua vez, o 

vapor de água pode absorver parte do sinal que se captar no filme. Os ventos fortes 

podem provocar uma deriva no avião, resultando numa fraca cobertura de voo, na 

perda de sobreposição estereoscópica e, por vezes, até em fotografias obliquas em vez 

de verticais. Escusado será referir que as nuvens são desnecessárias nas fotografias 

aéreas. Não só há uma porção do terreno que é obscurecida pela nuvem, mas a 
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sombra por ela causada causa variações na tonalidade da fotografia o que pode induzir 

uma interpretação incorrecta.  

 

3.3.3 - Linha de voo 

 

Para obter fotografia aérea desejada, é necessário saber a escala da fotografia (e.g. 

1:10 000), a escala do mapa base (e.g. 1:12 000), as coordenadas XY dos 4 cantos da 

área de estudo (geográficas ou projectadas), a dimensão da área geográfica a ser 

fotografada (e.g. 100 km2), a sobreposição longitudinal (e.g. 60%), a sobreposição 

lateral (e.g. 30%), o formato do filme (e.g. 23X23cm) e a distância focal da câmara. 

Uma vez conhecidos todos estes parâmetros, é possível determinar: i) a altitude 

necessária de voo; ii) o número de voos necessários; iii) a distância no mapa entre 

linhas de voo; iv) a distância no terreno entre exposições; v) a distância no mapa entre 

exposições; e vi) o número total de fotografias requeridas.  

 

3.3.4 - Captação de fotografias aéreas verticais  

 

Normalmente as fotografias aéreas verticais são captadas sucessivamente ao longo da 

linha de voo. A linha traçada na superfície directamente abaixo do avião durante a 

aquisição das fotografias é chamada linha nadir. Esta linha liga os centros das 

fotografias aéreas verticais. A Figura 3.12 ilustra uma cobertura fotográfica típica ao 

longo da linha de voo. Fotografias sucessivas são sempre adquiridas com um certo 

grau de sobreposição. Esta sobreposição não só garante a total cobertura ao longo da 

linha de voo, como é necessária uma sobreposição de pelo menos 60% para a análise 

estereoscópica. A cobertura estereoscópica consiste de pares adjacentes de 

fotografias verticais sobrepostas, designados de estereopares. Na sua área de 

sobreposição os estereopares possuem duas perspectivas diferentes da superfície. 

Quando as imagens que formam estereopares são vistas através do estereoscópio, 

cada olho centra-se no ponto de vista do qual a respectiva imagem do estereopar foi 

tirada. O resultado é um estereomodelo (i.e. modelo tridimensional).  
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Figura 3.12 - Cobertura fotográfica ao longo da linha de voo 

 

Segundo a Figura 3.12 as fotografias tiradas ao longo da linha de voo são captadas em 

intervalos sucessivos que são controlados por um intervalómetro incorporado na 

câmara. A área incluída na sobreposição de fotografias sucessivas é chamada área de 

sobreposição estereoscópica. Normalmente as fotografias sucessivas contêm 60% de 

sobreposição para garantir pelo menos uma sobreposição de 30% em terrenos 

acidentados. A Figura 3.12 ilustra a relação da cobertura na superfície de fotografias 

sucessivas formando estereopares tendo aproximadamente 60% de área de cobertura 

estereoscópica. 

 

A distância na superfície entre os centros das fotografias no tempo da exposição, é 

chamada de base aérea (airbase). O rácio entre a base aérea e a altura do voo acima 

da superfície determina o exagero vertical percebido pelo fotointérprete. Quanto 

maior o rácio base aérea/altura, maior o exagero vertical. Muitas missões são 

suficientemente longas para permitir muitas linhas de voo. A Figura 3.13 ilustra a 

forma como linhas adjacentes são fotografadas. Em passagens sucessivas, as faixas 

adjacentes têm uma sobreposição lateral de 30%. Um conjunto de múltiplas faixas 
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constitui o que se chama um bloco de fotografias. Os levantamentos modernos de alta 

altitude utilizam frequentemente dados do sistema de navegação precisa de GPS 

(Global Positioning System) do avião para controlar a direcção da linha de voo e o 

intervalo da exposição das fotografias. 

 

 

 

Figura 3.13 - Fotografia de linhas de passagem adjacentes. 

 

Uma missão fotográfica pode requerer a aquisição de centenas de exposições. Por isso, 

é quase sempre organizado um mosaico do voo juntando todas as fotografias 

individuais numa única imagem. Isto permite obter uma melhor referência visual da 

área coberta em cada imagem. 

 

Efectivamente, quando a interpretação envolve muitas fotografias ao longo da linha de 

voo ou séries de linhas de voo, o fotointérprete terá que delimitar a área efectiva para 

a cobertura da foto antes de começar a interpretação. A área efectiva é tipicamente 

definida como a área central de cada fotografia delimitada por uma linha que indica a 

área de sobreposição com cada fotografia. Fotointerpretar apenas entre estas áreas 

garante que todas as áreas da superfície incluída nas fotos estão cobertas, sem 

duplicação de esforço de fotointerpretação. Igualmente, porque a área efectiva da 

fotografia inclui todas as áreas próximas do centro da fotografia, esta constitui a área 

Sobreposição lateral

Linha

voo

de
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onde os objectos podem ser visto com pouco deslocamento do relevo. Isto minimiza o 

efeito do deslocamento topográfico quando os dados fotointerpretados das 

fotografias individuais são transferidos para um mapa. 

 

A área efectiva pode ser estabelecida (será visto com mais detalhe no ponto 3.4) 

desenhando linhas numa foto de estereopar que aproximadamente divide a 

sobreposição lateral e longitudinal e transferir 3 ou 4 pontos estereoscopicamente da 

foto adjacente (geralmente no ponto alto e baixo do terreno) ao longo da linha 

original. Por outro lado, o fotomosaico é elaborado a partir das fotografias aéreas, 

unindo as partes centrais (não distorcidas) de modo a formar um fotoplano à escala 

correspondente. Este fotomosaico utiliza-se muitas vezes, em substituição do mapa 

topográfico, como base de trabalho para a delimitação e interpretação de unidades 

territoriais (Vergara, 1978), na ausência, nomeadamente, de cartas actualizadas. 

 

3.3.5 - Marcas fiduciais e pontos principais 

 

As câmaras métricas podem apresentar 4 ou 8 marcas fiduciais. Estas podem 

encontrar-se nos cantos da fotografia, na extremidade do eixo das ordenadas e das 

abcissas, ou em ambos. Traçando uma linha entra as marcas fiduciais opostas 

obtém-se o ponto principal (PP) da fotografia, que é o ponto exacto na terra para onde 

o eixo óptico da câmara estava apontado durante o instante da exposição (Figura 

3.14). Examinando na fotografia a vizinhança do ponto principal, é possível transferir 

visualmente a sua localização para cada uma das duas fotos adjacentes ao longo da 

linha de voo. O ponto principal transferido é chamado ponto principal conjugado 

(PPC). A linha de voo real (oposta à desejada), pode ser determinada colocando as 

fotos no chão e traçando uma linha que une os pontos principais e os pontos principais 

conjugados, como se pode observar na Figura 3.14. 
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Figura 3.14 - Pontos principais e pontos principais conjugados. 

 

3.4 - Geometria das fotografias aéreas verticais  

 

A Figura 3.15 mostra uma representação esquemática de uma fotografia aérea. Neste 

exemplo, um negativo 23x23cm foi obtido no instante da exposição L a 3200 pés (um 

pé igual a 0,305 mm) acima do nível do mar (H) com uma elevação local de 200 pés (h). 

O negativo produzido (a´ e b´) é uma reversão em tonalidade e geometria da superfície 

(A e B) e está situada a uma distância igual à distância focal f. A versão positiva da cena 

pode ser produzida por contacto do negativo no papel fotográfico ou captação através 

de CCD’s. O resultado é uma impressão positiva ou transparência positiva com 

tonalidade e geometria igual ao objecto original. O reverso na geometria do negativo 

para o positivo é visto comparando as localizações dos pontos da imagem negativa a´ e 

b´, com os da imagem positiva, a e b. Na Figura 3.15. os eixos das coordenadas XY 

radiam a partir do ponto principal na impressão positiva por contacto. Como os 
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fotointérpretes trabalham com impressões ou imagens positivas, estão interessados 

nas posições das imagens no plano positivo.  

 

 

 

Figura 3.15 - Representação esquemática de uma fotografia aérea. 

 

 

O detalhe observado na fotografia aérea depende, entre outros factores, da escala da 

fotografia. A escala da fotografia, como a escala do mapa, é uma expressão indicando 

que uma (qualquer) unidade de distância na fotografia, representa um número 

específico das mesmas unidades de distância real no terreno. A escala pode ser 

expressa como unidades equivalentes, fracção representativa ou rácio. Por exemplo, 

se 1mm na foto representa 22m no terreno, a escala da foto pode ser expressa como 

1mm=22m (unidades equivalentes) ou 1/25 000 (fracção representativa) ou 1:25 000 

(rácio).  
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O método mais directo para determinar a escala é medir a distância entre 2 pontos da 

foto e a sua correspondente no terreno. Esta operação requer que os pontos sejam 

manualmente identificáveis na foto e no mapa. A escala S é então calculada como um 

rácio entre a distância na fotografia (d) e a distância no terreno (D): 

 

 
d

S
D

  (3.1) 

 

 

Nas fotografias aéreas tiradas num terreno plano, a escala (E) é uma função da 

distância focal f da câmara usada para adquirir a imagem e a altura do voo H´. Em 

geral: 

 

 
'

f
E

H
  (3.2) 

 

A figura 3.15 mostra como chegamos a equação (3.2). O centro da lente da câmara 

está localizado na estação de exposição (L) no instante da exposição. A estação de 

exposição (L) está a uma altura de voo (H) acima do geóide. Se a altura do voo (H) e a 

elevação do terreno (h) são conhecidas, pode-se determinar H´ por subtracção (H’=H-

h). Atendendo aos pontos do terreno A, O e B, eles são projectados nos pontos a´, o´ e 

b´ no filme negativo e nos pontos a, o e b na impressão positiva. Note-se que ambos, 

negativo e positivo, são representados esquematicamente a uma distância focal (f) da 

lente da câmara. Assim, assume-se que a dimensão do rolo do negativo e do positivo é 

igual. Esta assunção é lógica na medida em que a maioria dos positivos são produzidos 

por uma impressão por contacto. 

 

Por fim, pode-se derivar uma expressão para a escala da fotografia conservando 

triângulos semelhantes, Lao e LAO, que são distâncias correspondentes na foto e no 

terreno. i.e.: 

 

 
'

ao f
S

AO H
   (3.3) 
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esta equação é idêntica a (3.2). Outra forma de expressar esta equação é: 

 

 
f

S
H h




 (3.4) 

 

O princípio mais importante expresso pela equação (3.4) é de que a escala é uma 

função da elevação do terreno (h). Por causa do nível do terreno, a fotografia retratada 

na figura 3.15, tem uma escala constante. Contudo, fotografias tiradas num terreno de 

elevação variada, exibem uma variação contínua de escala associada com a variação na 

elevação do terreno. Da mesma forma, as fotografias oblíquas também possuem 

escalas não uniformes. Para obviar a esta situação é comum calcular uma escala média 

para toda a fotografia. Esta escala é calculada usando a elevação média do terreno da 

área retractada. Consequentemente, é exacta para distâncias que ocorrem na 

elevação média e aproximada nas outras elevações. A escala media  mS  pode ser 

expressa como: 

 

 m

m

f
S

H h



 (3.5) 

 

onde mh  é a elevação média do terreno representado na fotografia. 

 

A variação da escala da fotografia resulta no que se designa de distorção geométrica. 

Todos os pontos no mapa são captados na sua posição relativa horizontal 

(planimétrica) mas os pontos captados numa fotografia de um terreno acidentado, são 

deslocados da sua posição real no mapa. Estas diferenças ocorrem porque o mapa é 

uma projecção ortogonal da superfície enquanto a fotografia é uma projecção em 

perspectiva cónica (Figura 3.16). Um mapa resulta da projecção de raios verticais dos 

pontos no terreno para o mapa (a uma escala específica). A fotografia resulta da 

projecção dos raios convergentes a partir de um ponto comum, dentro das lentes da 

câmara. Por causa da natureza desta projecção, qualquer variação na elevação do 

terreno resultará na variação da escala e deslocamento da posição na imagem. 
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Figura 3.16 - Projecção ortogonal e projecção em perspectiva cónica. 

 

No mapa tem-se a visão a partir do topo real dos objectos da sua posição horizontal 

relativa. Na fotografia, as áreas do terreno situadas a uma maior elevação, ficam mais 

próximas da câmara durante o tempo de exposição, por isso aparecem mais largas que 

áreas correspondentes situadas a baixa altitude. Mais, os topos dos objectos estão 

deslocados na sua base (Figura 3.16). Esta distorção é chamada de deslocamento do 

relevo, e faz com que qualquer objecto na superfície se incline para fora do ponto 

principal da fotografia. O deslocamento do terreno é directamente proporcional à 

altura do objecto representado, inversamente proporcional à altura do voo acima da 

superfície (H´), e directamente proporcional à distância radial entre o objecto e o 

ponto principal. Por isso, as situações extremas de deslocamento do relevo ocorrem 

quando objectos altos coincidem com uma localização nos extremos das fotografias 

tiradas a baixa altitude. 
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Assim, na análise de fotografias aéreas verticais, deve atender-se ao facto dos seus 

extremos apresentarem distorções, mais ou menos acentuadas, resultantes do tipo de 

lente, do relevo e das variações de altitude da plataforma de aquisição. A área útil da 

fotografia fica portanto reduzida à parte central. Para a determinar (Figura 3.17) é 

necessário percorrer as seguintes etapas: i) Identificação do ponto central da 

fotografia, o qual coincide exactamente com o centro geométrico; ii) Identificação dos 

pontos transferidos, ou mais precisamente, daqueles que também se encontram 

representados na fotografia anterior ou posterior; iii) União dos pontos transferidos ao 

ponto central (linha do voo) e traçar as mediatrizes dos segmentos de recta 

resultantes; e iv) Delineação de duas paralelas com uma distância aproximada de dois 

centímetros aos bordos superior e inferior da fotografia. 

 

 

 

Figura 3.17 - Determinação da área útil de uma fotografia aérea vertical (Vergara, 

1978). 

 

Contudo, mesmo determinando a área útil e georreferenciando as imagens, as 

transformações polinomiais de coordenadas, para polinómios de baixo grau utilizadas 
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no processo de referenciação espacial, não são suficientes para corrigir todas as 

deformações das imagens, especialmente em situações em que a altimetria é irregular. 

 

A imagem fotográfica do terreno apresenta-se distorcida devido a diversos factores 

inerentes ao processo fotográfico, tais como: i) Projecção central da fotografia; ii) 

Variação da topografia do terreno; iii) Distorção provocada pelo sistema de lentes da 

câmara fotográfica; iv) Variações na altitude de voo da aeronave; e v) Curvatura da 

terra. Não se podem efectuar medidas de coordenadas, distâncias e áreas 

directamente sobre a fotografia. Para melhorar o resultado, é necessário proceder à 

ortorrectificação da imagem com base na altimetria do terreno e na geometria de 

aquisição da imagem.  

 

Para obter um ortofotomapa é necessário corrigir a distorção da imagem. Um 

ortofotomapa digital (ortoimagem) é uma imagem digital corrigida para a projecção 

ortogonal. Ou seja, a projecção central é transformada em projecção ortogonal, a 

curvatura da terra e a topografia do terreno é corrigida de modo a tornar a escala 

homogénea. 

 

Em detecção remota (orbital ou suborbital), para o fazer é necessário conhecer os 

coeficientes da função racional polinomial para o sensor (tipicamente fornecido na 

forma de um ficheiro do tipo RPC - rational function polynomial coefficients). Estes 

coeficientes são cedidos pelo fornecedor e baseiam-se na posição da plataforma na 

altura da aquisição da imagem e, portanto, descrevem a relação entre a imagem e a 

superfície da terra nesse dado momento. A transformação consiste em converter as 

coordenadas na imagem (linha, coluna) para coordenadas tridimensionais que são 

depois projectadas (Figura 3.18). A imagem é "achatada, esticada e comprimida" até 

que as formas do terreno apareçam na sua correcta posição e em escala homogénea.  
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Figura 3.18 – Parâmetros de ortorrectificação de uma imagem. 

 

Sucintamente, um ortofotomapa é um produto cartográfico que concilia a visualização 

proporcionada pela fotografia aérea mas sobre a qual foram removidas as distorções 

causadas pela inclinação da câmara e pelo relevo. A sua produção requer fotografias 

aéreas, pontos de controlo no terreno e um modelo digital de elevação (MDE). A 

escala de um ortofotomapa é uniforme, razão pela qual pode ser usado como um 

mapa. Por causa destas características os ortofotomapas são uma excelente base 

cartográfica para Sistemas de Informação Geográfica, sendo também utilizados em 

diversos tipos de planeamento em que seja necessário rigor espacial, como por 

exemplo na elaboração de cartas de uso e ocupação do solo. 

 

3.5 - Fotointerpretação 

 

As técnicas de interpretação visual de imagens fazem parte dos métodos de análise de 

dados em detecção remota. Essa análise pode ser efectuada através de diferentes 

técnicas, entre as quais, a fotointerpretação a e fotogrametria. Por vezes existe uma 

certa confusão entre estes dois conceitos: fotointerpretação e fotogrametria. A 

fotointerpretação difere na fotogrametria no que se refere ao tratamento dos dados. A 

última obtém medidas precisas de objectos, extraindo das fotografias informações 
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geométricas e quantitativas. Por outro lado, a fotointerpretação consiste na 

identificação e na determinação de objectos por meio de fotografias, produzindo 

informações qualitativas.  

 

Foi durante a década de 1960 e a primeira metade da de 1970 que se elaboraram os 

fundamentos teóricos mais completos sobre a interpretação de fotografia aérea 

vertical para fins civis. Durante cerca de quinze anos a fotointerpretação figurou como 

a técnica mais avançada de análise de documentos produzidos por detecção remota, 

tendo sido utilizada em estudos ligados a áreas tão diversas como a geomorfologia, 

biogeografia e a geografia.  

 

Efectivamente, a fotointerpretação é a técnica de examinar a representação dos 

objectos na fotografia e deduzir o seu significado. Uma das suas mais importantes 

aplicações é na elaboração de mapas temáticos (e.g. geomorfologia, vegetação, uso do 

solo). No que se refere à cartografia tanto os aspectos qualitativos quanto 

quantitativos dos dados são importantes e o seu grau de exactidão e/ou detalhe 

dependem da escala de trabalho.  

 

A realização de cartografia temática com recurso a esta técnica exige pois, um 

processo interactivo de aproximações sucessivas que, de uma forma bastante simples, 

pressupõe uma sequência de retornos (feedbacks): i) Estudo das fotografias em 

laboratório e anotação inicial dos limites de uso do solo; ii) Comprovação no terreno e 

recolha de dados; e iii) Novo estudo das fotografias em laboratório e delimitação final 

das áreas. O processo de fotointerpretação propriamente dito, quando realizado 

correctamente, requer a prévia aprendizagem de uma série de princípios. Também 

exige conhecimentos relativos à realidade do terreno, obtidos mediante o exercício 

constante de ida ao terreno - trabalho de gabinete - ida ao terreno. 

 

A fotointerpretação como ato não linear requer um trabalho analítico-dedutivo, 

sintetizando as relações existentes entre a identificação e a interpretação, não de 

forma independente, mas cíclica (identificação - interpretação - identificação). 

Chevallier (1971) interpreta a fotoidentificação (Figura 3.19) como um exame 
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superficial tendo em vista a identificação de signos e de objectos visíveis e conhecidos, 

mas vistos sob uma aparência não habitual. O mesmo autor encara a fotointerpretação 

como uma análise metódica permitindo obter, por dedução e síntese, as informações 

que não são directamente visíveis sobre a fotografia, remontando das aparências às 

causas. A fotointerpretação, domínio do que é deduzido, mais do que observado, 

procura as ligações, tenta explicar, tira as conclusões sobre o que não é visível. Ou seja, 

Interessam-lhe menos os objectos, entendidos como unidades isoladas, que os 

conjuntos. 

 

  

a) Fotoidentificação b) Fotointerpretação 

 

Figura 3.19 – Fotoidentificação e fotointerpretação. 

 

Para Tenedório (1989), a fotoidentificação corresponde a uma análise geral, simples e 

“primária”, onde os elementos são reconhecidos rapidamente, por exemplo, através 

da sua forma, localização, dimensão, etc. A fotointerpretação pode ser considerada 

como uma fase mais avançada da fotoidentificação, isto porque, se passa da etapa do 

simples reconhecimento do elemento para a definição do seu significado, exigindo já 

uma análise dedutiva e uma utilização dos conhecimentos de quem analisa a imagem 

tendo como objectivo a classificação de objectos semelhantes, estabelecer relações 

qualitativas, quantitativas e espaciais entre estruturas e modelizar a informação. 

 

Tojo (1990), no que diz respeito à observação e interpretação de fotografias aéreas 

destaca que as finalidades da fotointerpretação são duas: i) Identificar os objectos ou 

áreas homogéneas, o que requer uma detecção prévia através de um reconhecimento 
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completo dos aspectos formais; e ii) Interpretar, que permite extrair da fotografia a 

informação desejada. A interpretação deve ser realizada por alguém com experiência 

no ramo. Ainda segundo o mesmo autor, a metodologia utilizada para a identificação 

varia com o tipo de território e com o elemento estudado mas, em geral, deve 

basear-se em seis factores: Textura, forma, tamanho, sombra, localização (absoluta 

e/ou relativa) e estrutura espacial dos elementos. Na Figura 3.20 são esquematizadas 

todas as acções inerentes à delimitação de parcelas de uso e ocupação do solo, por 

interpretação de fotografia aérea vertical. 

 

 

 

Figura 3.20 - Delimitação de uma parcela de uso e ocupação do solo sobre fotografia 

aérea (Tenedório, 1989). 
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Os princípios de interpretação de imagens foram desenvolvidos a partir de 

experiências empíricas com mais de 150 anos. O mais fundamental desses princípios 

está relacionado com a localização dos objectos a interpretar numa fotografia aérea ou 

noutro tipo de imagem. Existem 2 métodos de obter coordenadas precisas de 

localização XY de um objecto: i) levantamentos de campo usando técnicas tradicionais 

ou usando sistemas de posicionamento global (GPS); ou ii) recolher dados do objecto 

através de detecção remota, georreferenciar a imagem e depois extrair informação 

das coordenadas directamente da imagem rectificada. 

 

Muitas aeronaves modernas usadas para recolher dados de detecção remota possuem 

receptores de GPS. Isto permite ao instrumento a bordo obter coordenadas XYZ 

precisas de cada centro de exposição da fotografia ou centro da linha de varrimento. 

No caso da fotografia aérea, isto significa que se pode obter informação sobre a 

localização exacta do centro de cada fotografia (ponto principal) no instante da 

exposição. É possível usar a informação de GPS recolhida pelo sensor (e talvez outros 

obtidos no terreno) para georreferenciar as fotografias ou imagens, Se também se 

corrigir o efeito de deslocamento do relevo, então as imagens tornam-se 

ortofotomapas ou ortoimagens, com todas as qualidades métricas de um mapa.  

 

Na fotointerpretação utilizam-se elementos de reconhecimento, os quais servem de 

factores-guia no processo de reconhecimento e identificação dos objectos na 

superfície terrestre através de uma fotografia aérea ou imagem de satélite. Estes 

elementos básicos de leitura de uma fotografia ou imagem são a Tonalidade e cor; 

Forma e tamanho; Padrão; Textura; Associação e Sombra. Alguns dos adjectivos 

associados a cada um destes elementos estão resumidos no Quadro 3.3. 
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Quadro 3.3 – Elementos da fotointerpretação. 

 

Elemento Adjectivos comuns (quantitativos e qualitativos) 

Tamanho  
Comprimento, largura, perímetro, área. 

Forma  
 Linear, curvilínea, circular, elíptica, radial, rectangular, triangular, hexagonal, 
pentagonal, estrelar, etc.  

Associação e sombra  
Projecção do objecto causada pela iluminação solar lateral.  

 
Tonalidade e cor  

 Nível de cinzento: claro (brilhante), intermédio (cinzento), escuro (preto)  
Cor: IHS = intensidade, Tonalidade (cor) saturação; RGB = vermelho, verde e 
azul.  

Textura e padrão 
Colocação e organização característica da repetição da tonalidade ou cor: 
suave, intermédia (médio),grosseira. 

 

3.5.1 - Tonalidade e cor 

 

A tonalidade refere-se a intensidade de energia electromagnética reflectida por um 

determinado objecto, numa determinada banda do espectro electromagnético. Por 

outras palavras, a tonalidade está relacionada com o comportamento espectral das 

diferentes ocupações da superfície terrestre. Em fotografias aéreas a cor está 

associada ao tipo de filme (preto e branco, colorido normal, infravermelho preto e 

branco e infravermelho colorido). Numa imagem de satélite, devido à reflexão 

selectiva dos objectos, nas distintas bandas do espectro electromagnético, analisam-se 

os tons de cinzento nas bandas individualmente ou as cores através decomposições 

coloridas.  

 

Uma banda de energia electromagnética (por exemplo, luz azul 0,5 - 0,6 μm) registada 

por um sistema de detecção remota pode ser visualizada em graus de cinzento 

variando do preto para branco. Esses graus são chamados de tonalidade. Geralmente 

diz-se que determinada parte da imagem tem tonalidade brilhante e outra parte da 

imagem tem tonalidade escura. O grau de brilho é função da quantidade de luz 

reflectida por cada objecto dentro de um intervalo específico (banda) de comprimento 

de onda (Figura 3.21).  
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a) Vermelho (Red) b) Verde (Green) 

  

c) Azul (Blue) d) Infravermelho (Infrared) 

 

Figura 3.21 – Várias tonalidades em diferentes comprimentos de onda numa área 

litoral do concelho de Mafra. 

 

Os seres humanos podem diferenciar aproximadamente 40 a 50 tonalidade de 

cinzento. Contudo, é necessária muita prática para extrair informação útil desse tipo 

de imagens. Mais ainda, o Homem tem muita dificuldade em identificar objectos em 

cenas compostas por informação com muito contraste. Este fenómeno pode ser bem 

exemplificado com recurso a fotografias. Um exemplo é a imagem de uma vaca 

apresentada por Dallenbach (1951) (Figura 3.22a) e a fotografia de um dálmata tirada 

pelo fotógrafo R.C. James (Gregory, 1970; Palmer, 1999; Ramachandran e Hirstein, 

1999) (Figura 3.22b).  

 

Podem-se usar uma combinação aditiva de cores para criar uma composição colorida a 

partir de bandas individuais de dados de detecção remota. A Figura 3.23b mostra uma 

composição de cores de verde, vermelho e infravermelho de uma área do concelho de 

Mafra. Note-se a maior quantidade de informação visual presente na composição 
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colorida face às bandas individuais. O olho humano é mais sensível às cores – pode 

discriminar entre milhões delas - do que a tons de cinzento.  

 

 

 

 

a) b) 

 

Figura 3.22 – Fotografia de uma vaca (a) e de um dálmata (b). 

 

  

a) Cor normal b) Falsa cor 

 

Figura 3.23 – Composição colorida em cor normal (a) e em falsa cor (b). 

 

 

 

http://www.moillusions.com/2009/12/mysterious-dots-optical-illusion.html/mysterious-dalmatian-optical-illusion
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5rizAXW-AAghDM&tbnid=Lcu4azuoECC_KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://drmccrodan.com/what-is-vision-2/&ei=JBXZUoi6HcGt0QWfxICQBQ&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNECYDfuOxhByYK3z5qqSdAWZ9bIKQ&ust=1390044592015647
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3.5.2 - Forma e tamanho 

 

A forma é definida através da geometria dos objectos e o tamanho é directamente 

proporcional à escala. A forma é um elemento importante, pois facilita o 

reconhecimento de alguns objectos na superfície terrestre, tais como estradas e linhas 

férreas (que apresentam formato longitudinal), rios (que apresentam forma sinuosa) 

culturas de sequeiro (que tem formas regulares e bem definidas), áreas irrigadas por 

pivôs centrais (que apresentam formas arredondadas), cidades (que apresentam 

formas reticulares devido às vias de comunicação), etc. 

 

O ideal seria que todo o tipo de objectos tudo tivesse uma forma única que pudesse 

ser discernida facilmente a partir de uma perspectiva vertical. Infelizmente, o cidadão 

comum tem dificuldades em identificar a forma do edifício onde está, quanto mais 

interpretar a forma planimétrica dos objectos naturais ou artificiais registados em 

fotografias aéreas ou outro tipo de imagens. No entanto, muitos objectos possuem 

uma forma única. Um bom fotointérprete despende muito tempo do seu dia-a-dia a 

observar os objectos naturais e artificias e suas formas.  

 

Paralelamente à forma deve-se também ter em consideração a dimensão dos objectos, 

visto objectos diferentes poderem apresentar formas semelhantes, mas tamanhos 

diferentes. Por exemplo, as áreas de horticultura têm forma semelhante às áreas de 

plantio de cana-de-açúcar, porém elas têm tamanhos diferentes. O mesmo acontece 

com rios, os rios principais e os tributários têm a mesma forma sinuosa, mas tamanhos 

diferentes. 

 

O tamanho de um objecto é uma das suas mais distintas características e um dos mais 

importantes elementos de fotointerpretação. Os parâmetros comuns mais medidos 

incluem o comprimento, a largura, o perímetro, a área e, por vezes, o volume. A 

medição do tamanho de um objecto desconhecido pode permitir ao fotointérprete 

classificar ou objecto ou excluir várias classificações possíveis.  
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Contudo, é desaconselhável medir o tamanho de objectos em fotografias ou noutro 

tipo de dados provenientes de detecção remota que não estejam rectificados. O 

terreno não é completamente plano, e isto faz com que os pontos mais elevados em 

ralação à média do terreno estejam mais perto do sensor e os pontos abaixo da 

elevação média estejam mais distante do sensor. Assim, mesmo que a imagem esteja 

georreferenciada, diferentes pontos da imagem terão diferentes escalas.  

 

A situação óptima é quando a fotografia aérea ou qualquer outra imagem foi 

geometricamente rectificada e o efeito do terreno corrigido, de forma a se tornar um 

ortofotomapa ou ortoimagem, onde todos os objectos estão na sua localização 

planimétrica correcta. Nestas condições é então possível medir o tamanho dos 

objectos com precisão. 

 

3.5.3 - Padrão e Textura 

 

Padrão é a organização espacial dos objectos na paisagem. Este elemento é bastante 

utilizado em fotografias aéreas e em imagens de alta resolução. O padrão é definido a 

partir da união e extensão das formas, as quais se podem repetir regularmente na 

imagem com ligeiras variações de tom. Os objectos podem estar organizados de uma 

forma aleatória ou sistemática. O padrão pode ser representado por formas artificiais 

ou naturais, e.g. padrões de drenagem, padrões das plantações, das construções, etc. 

Em estudos de bacias hidrográficas o padrão de drenagem é um elemento importante, 

pois ele está associado ao tipo de solo, rocha e estrutura geológica da área. O Padrão 

também permite identificar alguns tipos de coberturas artificiais tais como plantações, 

áreas de reflorestamento, áreas urbanas, etc. 

 

A textura é o agrupamento e disposição característicos da repetição da tonalidade e 

cor na imagem. A textura corresponde à disposição dos tons numa área da imagem, 

podendo resultar num aspecto que vai do suave até ao rugoso. Usam-se 

frequentemente adjectivos como textura suave (uniforme, homogénea), intermédia e 

rugosa (heterogénea e grosseira).O elemento da textura passa a ser a menor forma 



 

 

84  

 

contínua e homogénea distinguível numa fotografia aérea, porém passível de 

repetição, e.g. uma árvore ou um conjunto de árvores”.  

 

Numa fotografia aérea, a textura é criada pela repetição da tonalidade de grupos de 

objectos. Por vezes, dois objectos com características espectrais similares exibem 

características de textura diferentes que permitem a um fotointérprete experiente 

distingui-los.  

 

A textura varia sempre com a escala (Figura 3.24). Por exemplo, numa fotografia de 

grande escala (e.g. 1:500) podem-se ver as folhas e os ramos das árvores e descrever a 

textura como rugosa. Contudo, quando a escala fica menor (e.g. 1:5 000) as folhas e os 

ramos individuais da mesma copa podem coalescer dando impressão duma textura 

intermédia e quando passamos para uma escala pequena (e.g. 1:50 000) a textura 

torna-se suave. Assim, a textura é uma função da escala da imagem e da capacidade 

do fotointerprete em percebe-la e descreve-la. 

 

 

Figura 3.24 – Alteração da textura com a redução da escala 
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3.5.4 - Associação (local e situação) 

 

As características do local e da sua situação (associação) são muito importantes 

quando se tenta identificar um objecto (ocupação do solo) ou uma actividade (uso do 

solo). Cada local possui características físicas e/ou socioeconómicas únicas. As 

características físicas podem incluir elevação, declive, orientação das vertentes, etc., e 

as características socioeconómicas podem incluir o valor do solo (e.g. Imposto 

Municipal de Imóveis – IMI), o sistema de posse da propriedade, as características da 

população residente (e.g. empregados, reformados), etc. 

 

A situação refere-se à forma como certos objectos se encontram organizados e 

orientados relativamente uns aos outros. Por exemplo, as pistas de um aeroporto não 

diferem de uma estrada asfaltada, mas a forma como se relacionam entre elas indica 

perfeitamente que se trata desse tipo de equipamento. 

 

O local e a situação raramente são usados de forma independente ao analisar uma 

imagem. Ao invés disso, são usadas em conjunto para se chegar a uma conclusão 

lógica. Portanto recorre-se ao que se designa de associação. A associação refere-se ao 

facto de que quando se identifica certo fenómeno ou actividade, há grande 

probabilidade de se encontrar nas proximidades outro fenómeno ou actividade 

relacionada. Por exemplo, a tonalidade de uma praia é muito semelhante à de um 

areal mas sabe-se que as praias se encontram junto ao mar/rio e esse conhecimento 

pode ser fundamental para diferenciar entre os dois. 

 

3.5.5 - Sombra 

 

A sombra é um elemento importante na interpretação de fotografias aéreas. A maioria 

das fotografias aéreas são captadas entre ±2 horas do meio-dia para evitar ao máximo 

as sombras na imagem. Na maioria das vezes esta dificulta a interpretação das 

imagens, porque não permite obter informação sobre o sítio onde está a ser 

projectada. De um modo geral o relevo provoca sempre uma sombra do lado oposto à 
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incidência do Sol, fazendo com que estas áreas apresentem tonalidades escuras na 

imagem, e dificultando assim a caracterização dos objectos na superfície terrestre. 

 

Por outro lado, a sombra projectada por um objecto pode ser a única pista para a 

identificação do objecto. Na verdade a sombra pode providenciar mais informação que 

o objecto em si mesmo. Por exemplo as sombras projectadas por pontes são mais 

importantes que os objectos em si nas fotografias aéreas verticais. Em alguns casos, as 

sombras podem providenciar pistas acerca da altura de um objecto quando o 

intérprete da imagem não tem acesso a imagens estereoscópica. Por exemplo a 

sombra do edifício da Figura 3.25 fornece informação acerca da altura relativa do 

edifício acima da superfície. 

 

 

 

Figura 3.25 – Ortofotomapa de uma área do concelho de Mafra que demonstra como 

as sombras ajudam a interpretar os objectos 
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CARTA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

A última cartografia do Concelho de Mafra corresponde ao ano de 2009 e resultou de 

um projecto de “Execução de Levantamento de Ocupação do Solo do Concelho de 

Mafra”. Nesse projecto foram actualizadas um conjunto de cartas com o objectivo de 

as incluir no planeamento da defesa da floresta contra incêndios, e auxiliar outros 

departamentos responsáveis pelo planeamento e ordenamento do território. Este 

projecto teve como output as seguintes cartas: ocupação do solo, modelo de 

combustível, rede viária florestal, pontos de água e marcos de incêndio, fotopontos de 

validação da carta de ocupação do solo e pontos de constrangimento na rede viária 

florestal. 

 

A cartografia foi criada à escala 1:10 000 e utilizou como base geral os Ortofotomapas 

do ano 2005 e 2007 (propriedade do município), Cartas Militares 1: 25 000 

(propriedade do Instituto Geográfico do Exército) e os Limites de Freguesia do 

concelho de Mafra (fornecidos pelo Gabinete Técnico Florestal de Mafra (GTF)). E 

como base para a execução da Carta de Ocupação do Solo a carta CLC2000 (fornecida 

pelo Instituto do Ambiente) e a COS90 (fornecida pelo IGP). 

 

A estrutura utilizada foi a vectorial, a unidade mínima cartográfica foi de 1ha e o 

modelo de dados utilizado foi o polígono. O mapa criado foi projectado em dois 

sistemas de projecção; no Datum de Lisboa Hayford Gauss IGeoE e no ETRS89 Portugal 

TM06. Na classificação da ocupação do solo em território municipal foi utilizada uma 

nomenclatura com 32 classes apresentadas no Quadro 4.1.  

 

 

 

 

 

4 



 

 

88  

 

Quadro 4.1 - Nomenclatura COS 2009 Fonte: Projecto de execução do levantamento 

da Cartografia de Ocupação do Solo do Concelho de Mafra. 

Código Descrição Correspondência COD_TIPO_OCUP Observações 

1 Eucalipto - povoamento puro A 

Caderno 

de 

encargos 

2 Pinheiro Bravo - povoamento puro A 

3 Pinheiro Manso - povoamento 
puro 

A 

4 Quecus sp - povoamento puro A 

5 Outros - povoamento puro A 

6 Povoamento misto A 

7 Mato com porte arbóreo B 

8 Tojo - mato B 

9 Urze - mato B 

10 Silvas - mato B 

11 Canas - mato B 

12 Outros - mato B 

13 Herbáceas B 

14 Sequeiro C 

15 Pomar/Vinha C 

16 Regadio C 

17 Outros - Agrícola C 

18 Edificado Isolado D 

 19 Edificado Aglomerado D 

20 Rede viária E 

21 Exploração de inertes A 

Incluído 

no 

âmbito 

do 

projecto 

22 Planos de água A 

23 Litoral D 

24 Vegetação Ripícola F 

25 Outras Folhosas B 

26 Matos diversos A 

27 Improdutivos A 

28 Carrasco B 

29 Zambujeiro D 

30 Afloramento Rochoso A 

31 Eucalipto - povoamento puro A 

32 Pinheiro Bravo - povoamento puro B 
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Durante a realização deste projecto a sua metodologia foi dividida em duas vertentes: 

o trabalho de gabinete e o trabalho de campo. O trabalho de gabinete ocorreu ao 

longo de todas as fases do projecto e focou-se na preparação do trabalho de campo, 

no acompanhamento das tarefas a realizar no campo, na validação final da informação 

recolhida e por fim na sua validação e elaboração dos produtos finais. E o trabalho de 

campo consistiu no levantamento das características do terreno (tipo de ocupação e 

seus limites) e na validação do trabalho de fotointerpretação realizado no gabinete. 

  

No que respeita às fases do projecto existiram 4, na primeira foi feito um 

reconhecimento ao concelho de Mafra com o fim de conhecer as principais tipologias 

de ocupação do solo, o que deu origem a um Manual de Fotointerpretação. Para a 

segunda fase foi eleita pelo Município a freguesia de S. Miguel de Alcainça como área-

amostra, para a recolha e tratamento da informação geográfica, respeitando assim um 

dos requisitos impostos no caderno de encargos do Município de Mafra. Na conclusão 

desta fase foi apresentada uma Memória Descritiva da Área-Amostra para ser validada 

pelo SMPCTF. 

 

Durante a terceira fase foram aplicados os procedimentos anteriormente referidos já 

testados e ajustados. Também foram feitas reuniões de trabalho com o SMPCTF para 

discussão e esclarecimentos de dúvidas. Por fim na quarta fase foram agrupados todos 

os elementos cartográficos, documentais, bases de dados e fotografias que 

constituíam o output do projecto para serem entregues. 

 

4.1 – Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

O PMDFCI, aprovado em 28 de Junho de 2006, visa melhorar a articulação das 

características sócio-biofísicas com as dinâmicas e responsabilidades dos agentes 

responsáveis pela segurança do espaço municipal contra os incêndios florestais, de 

forma a aumentar a sua eficácia. Trata-se de um instrumento de apoio e orientação 

para os agentes responsáveis pela defesa da floresta, na medida em que apresenta um 

conjunto de informações relevantes para o combate aos incêndios, tais como: a 
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localização dos pontos de água, o tipo de ocupação e uso do solo e o modelo de 

combustíveis. 

 

Este plano actua a nível local e municipal e obriga as autarquias a executar acções de 

prevenção e defesa da floresta. Mas apesar das normas existentes este plano dá uma 

certa liberdade permitindo às autarquias definir as suas próprias metas, objectivos e 

acções, porque cada território é único e tem características próprias. Daí que cabe a 

cada município definir as acções mais adequadas ao território em questão desde que 

em articulação com os níveis de planeamento de hierarquia superior, os distritos e o 

território nacional. 

 

Para uma actuação rápida e eficaz é muito importante a uniformização dos formatos, 

critérios e códigos, nos diferentes níveis de planeamento de modo a possibilitar uma 

leitura e integração rápida dos agentes de intervenção. Factor fundamental dado a 

dinâmica e velocidade de propagação deste fenómeno. O PMDFCI tem um caracter 

dinâmico e evolutivo, devido ao território se alterar com o passar do tempo. Daí que 

seja fundamental a actualização da cartografia contida neste plano. 

 

4.2 - Serviço Municipal de Protecção Civil e Técnico Florestal de Mafra 

 

A Protecção Civil é a actividade desenvolvida pelo Estado e pelos cidadãos com a 

finalidade de prevenir riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave, 

catástrofe ou calamidade, de origem natural ou tecnológica, bem como atenuar os 

seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo, quando estas situações se verificarem.” 

Fonte: Câmara Municipal de Mafra. Daí a expressão da Protecção Civil ser um serviço 

de “todos para todos”, uma vez que todos podem contribuir para o seu próprio bem-

estar e da restante população se seguirem as suas recomendações. 

 

O Centro Municipal de Protecção Civil de Mafra (Figura 4.1) foi criado por deliberação 

camarária no dia 22 de Outubro de 1990. A este serviço compete então principalmente 

em colaboração com a Autoridade Nacional de Protecção Civil; preparar os planos de 

defesa da população para casos de emergência, assim como a execução de simulacros 
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e testes às capacidades de execução dos mesmos, actualizar o Plano Municipal de 

Defesa contra Incêndios, coordenar e acompanhar as acções de gestão de 

combustíveis no perímetro de protecção a edificações e realizar inspecções nos locais 

de trabalho para observação do ambiente e seus efeitos na saúde, identificando e 

avaliando eventuais riscos profissionais. 

 

 

 

Figura 4.1 - Serviço Municipal de Protecção Civil e Técnico Florestal de Mafra Fonte: 

www.cm-mafra.pt 

 

O Presidente da Câmara é o responsável máximo do Centro Municipal de Protecção 

Civil de Mafra, portanto cabe a ele a sua direcção em articulação com a Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC), tendo em conta as normas estabelecidas, e a 

coordenação das actividades a desenvolver no âmbito da Protecção Civil. 

Nomeadamente operações de socorro e assistência com relevo para as catástrofes e 

calamidade públicas.  

 

O SMPCTF inclui um conjunto de sectores, cada um com recursos humanos e materiais 

fundamentais para a sua área de intervenção. A responsabilidade de coordenação dos 

seguintes sectores está a cargo do Gabinete Municipal de Protecção Civil e Técnico 

Florestal: i) Sector de Planeamento e Sensibilização; ii) Sector Técnico Florestal; iii) 
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Sector de Segurança Rodoviária; iv) Sector de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; 

v) Sector de Serviços de Veterinária; vi) Central de Comunicações; vii) Secretaria e 

Apoio Geral; e viii) Heliporto Municipal. 

 

O sector de Planeamento e sensibilização é o responsável pela criação do Plano 

Municipal de Emergência e dos Planos Sectoriais de Emergência. Trata o levantamento 

e análise de situações que se possam revelar problemáticas para a saúde pública e 

bem-estar da população concelhia. Efectua e coordena exercícios, treinos e simulacros. 

Por outro lado tem também o papel de sensibilizar a população através de formações 

acerca de atitudes e comportamentos preventivos, como por exemplo o 

manuseamento de extintores. Elabora os planos de emergência em Estabelecimentos 

de Ensino preparando os docentes e não docentes contra determinados tipos de risco. 

 

No resultado de um acordo entre a Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais e 

o Município de Mafra, foi criada em 23 de Julho de 2004, a CMDFCI. Em 2005 foi criado 

o Sector Técnico Florestal que em 2007 foi integrado no Serviço de Protecção Civil, 

passando a designar-se Serviço de Protecção Civil e Técnico-florestal. As suas 

competências relacionam-se com a promoção da sensibilização dos munícipes para a 

problemática dos Incêndios Florestais, da silvicultura preventiva para quebrar a 

continuidade dos combustíveis florestais e a construção de infra-estruturas de defesa 

dos aglomerados populacionais, adjacentes a áreas florestais. Também tem um papel 

fundamental na articulação e apoio aos organismos municipais com os órgãos 

regionais e nacionais em matéria de incêndios, na execução de planos de fogo 

controlado (Figura 4.2) e na identificação, gestão e mitigação do risco estrutural de 

incêndio.  

 

A Central de Comunicações funciona 24h por dia e conta com pessoal especializado na 

área das telecomunicações. A sua permanência é garantida através de turnos. As suas 

funções baseiam-se no atendimento rádio e telefónico de emergência, a aplicação dos 

procedimentos de emergência necessários, tendo em conta a gravidade da situação, 

no encaminhamento das ocorrências para os respectivos agentes de protecção civil 

dependendo da natureza do fenómeno. Durante as ocorrências é feito um 
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acompanhamento constante da evolução das ocorrências de modo a garantir uma 

acção rápida e oportuna para accionar os meios necessários, um acompanhamento em 

permanência da situação municipal no domínio de intervenção dos vários agentes de 

protecção civil, são asseguradas todas as ligações necessárias ao bom funcionamento 

do Centro Municipal de Protecção Civil, e coordenados os meios disponíveis 

destinados às transferências hospitalares e serviços de transporte de doentes. 

 

 

Figura 4.2 - Fogo controlado Fonte: www.cm-mafra.pt 

 

4.3 - Enquadramento geográfico 

 

Mafra é um dos 15 concelhos incluídos no distrito de Lisboa e conta com uma área de 

291km². O concelho é formado por 17 freguesias, sendo: Azueira, Carvoeira, Cheleiros, 

Encarnação, Enxara do Bispo, Ericeira, Gradil, Igreja Nova, Mafra, Malveira, Milharado, 

Santo Estêvão das Galés, Santo Isidoro, S. Miguel de Alcainça, Sobral da Abelheira, 

Venda do Pinheiro e Vila Franca do Rosário. É limitado a norte pelo concelho de Torres 

Vedras, a este pelo Sobral de Monte Agraço, Loures e Arruda dos Vinhos, a sul pelo de 

Sintra e a Oeste pelo Oceano Atlântico. 

 

Do ponto de vista demográfico o concelho de Mafra tem 76 685 habitantes, de acordo 

com a informação fornecida pelo Recenseamento Geral da População de 2011 (Censos 

2011) realizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), sendo a sua população 

maioritariamente constituída por indivíduos do sexo feminino. Em relação aos 
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penúltimos censos realizados, censos 2001, notou-se um aumento de cerca de 30% do 

número de indivíduos, portanto um aumento considerável. Tal facto resulta não só da 

proximidade ao concelho de Lisboa, que fez do concelho de Mafra um dormitório para 

uma parte das pessoas que lá trabalham, mas também da boa acessibilidade que este 

concelho tem para o de Lisboa, que entre 2005 e 2008 melhorou bastante com a 

construção da A-21. 

 

Do ponto de vista físico, Mafra apresenta cotas entre 0 e 430 metros, apresentando as 

cotas mais elevadas a sudeste do concelho. Tem uma topografia ondulada na qual os 

seus declives atingem em alguns locais valores superiores a 50º graus. As encostas 

deste concelho encontram-se maioritariamente expostas a Norte. 

 

O concelho de Mafra tem gozado nos últimos anos de um turismo crescente 

principalmente por causa do Convento de Mafra que é um dos monumentos mais 

visitados a nível nacional. Neste mesmo ano foram concluídas as obras no Terreiro D. 

João V, cujo objectivo é o de facilitar a candidatura do Palácio Nacional de Mafra a 

património da UNESCO. O Turismo balnear também tem vindo a aumentar em 

resultado de vários investimentos que foram feitos para garantir a boa qualidade das 

áreas balneares. Estes culminaram com a classificação de qualidade de ouro às praias 

da Foz do Lisandro, São Lourenço e Calada atribuída pela Quercus. 

 

4.4 – Mafra no contexto nacional 

  

A análise da ocupação do solo a nível nacional, foi elaborada com base na última carta 

de ocupação do solo de Portugal Continental produzida pelo Instituto do Ambiente do 

ano 2006, utilizando a nomenclatura de nível 1. (na construção dos gráficos retirou-se 

a classe correspondente às zonas húmidas por ser pouco representativa). Nesta análise 

verificou-se a predominância de duas classes que ocupam grande parte do território 

(Figura 4.3). 
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Figura 4.3 - Ocupação do solo para Portugal Continental (valores arredondados), 

nível 1 da nomenclatura CLC, em 2006. Fonte: Corine Land Cover 2006. 

 

Em primeiro lugar sobressai a classe referente às florestas e meios naturais e 

semi-naturais com uma ocupação de 47,74% seguida da classe correspondente às 

áreas agrícolas e agro-florestais com 47,05%. Os restantes 5,21% correspondem aos 

territórios artificializados (3,47%), corpos de água (1,42%) e zonas húmidas (0,32%). 

Estes valores retractam a imagem de um país com uma grande mancha florestal e uma 

grande prática agrícola. O que traz grandes vantagens do ponto de vista ambiental, 

graças à melhoria da qualidade do ar gerada pela presença desta grande área florestal 

e do ponto de vista económico com o fornecimento de matéria-prima.  

 

Também as áreas agrícolas têm um grande potencial pois podem ser exploradas tanto 

para a criação de mais postos de trabalho como para garantir a auto-suficiência do país 

em produtos agrícolas reduzindo a dependência externa. Em relação ao ano de 2000 

verificou-se um ligeiro aumento dos territórios artificializados em detrimento de uma 

redução das classes de ocupação que dizem respeito às florestas e meios naturais e 

semi-naturais e às áreas agrícolas (Figura 4.4). 

 

A explicação para o sucedido poderá estar relacionado com a construção de edificado 

em áreas anteriormente utilizadas para fins agrícolas ou espaços florestais. Ou as áreas 

agrícolas poderão ter mudado por via de processos naturais para semi-naturais ou 

mato passando à nomenclatura correspondente às áreas florestais e meios naturais. 

 

47,74% 

47,05% 

3,47% 1,42% 

florestas e meios naturais e semi-naturais 

areas agricolas e agro-florestais 

territorios artificializados 

corpos de agua 
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Figura 1.4 - Ocupação do solo para Portugal Continental, nível 1 da nomenclatura clc, 

em 2000. Fonte: Corine Land Cover 2000. 

 

As maiores alterações na ocupação do solo observam-se principalmente no centro do 

país, nos distritos de Castelo Branco e Santarém. 

 

Segundo o relatório final do “Projecto de execução do levantamento da cartografia de 

ocupação do solo do concelho de Mafra” em 2009 a ocupação do solo dominante era a 

agrícola, por uma larga margem em relação às outras tipologias apresentando um 

valor de 42%, em relação ao restante território. Depois da predominância agrícola 

seguem-se as áreas cobertas por incultos e floresta, com 23,1% e 19,1% 

respectivamente. Estes resultados (Figura 4.5) demonstram que em 2009 o concelho 

de Mafra era predominantemente rural. 

 

Figura 4.5 - Ocupação do solo, em 2009 no município de Mafra. Fonte: Projecto de execução 

do levantamento da cartografia de ocupação do solo do concelho de Mafra 2009. 
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Relativamente ao coberto vegetal a maior parte era constituída por povoamentos 

mistos (41%) e eucalipto (38%). As áreas cuja tipologia se referia a incultos eram em 

grande parte compostas por matos diversos e herbáceas, correspondendo a 86,7% da 

área total de incultos. No tipo de ocupação agrícola dominavam os campos de 

sequeiro e os espaços sociais eram maioritariamente constituídos por edificado 

aglomerado.   

 

Comparativamente à Carta Corine 2000 (Figura 4.6) observou-se um largo aumento da 

área social, o que seria de esperar dado o crescimento da população no concelho. 

Facto explicado pelo grande poder de atracção do município gerado por boas 

condições balneares e melhoria da acessibilidade (tal como referido no capitulo 

correspondente à Introdução). A segunda maior variação correspondeu à classe da 

agricultura que também aumentou consideravelmente. O aumento da área agrícola 

esteve relacionado com o aumento de subsídios e apoios à actividade agrícola, a 

melhoria da tecnologia (tractores, sistemas de rega) e o aumento do preço dos 

produtos hortícolas. Conclui-se então que as áreas de incultos passaram a ser 

utilizadas para novos fins, especialmente para a construção de novas moradias e 

produção agrícola. Dada a redução da área de incultos e o aumento das restantes. 

 

 
Figura 4.6 - Ocupação do solo, no ano de 2000 no município de Mafra. Fonte: Corine 

Land Cover 2000. 
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4.5 - Especificações da Carta de Ocupação do Solo de 2013 

 

Muitas aplicações da fotointerpretação envolvem a demarcação de unidades ou áreas 

discretas (individuais) em toda a fotografia. Por exemplo, a cartografia de uso e 

ocupação do solo, requer que se trace limites entre áreas de tipos diferentes. Esta 

tarefa pode ser problemática quando o limite não é um contorno discreto difuso 

(fuzzy). 

 

Há dois aspectos importantes devem ser definidos antes do fotointérprete levar a cabo 

a tarefa de delinear unidades separadas na fotografia. A primeira é a definição do 

sistema de classificação ou critério a ser usado para separar as várias categorias de uso 

e ocupação do solo que ocorrem na fotografia. O segundo aspecto importante é a 

selecção de unidade mínima cartográfica (UMC) que irá ser utilizada no processo. Esta 

refere-se à unidade poligonal mais pequena a ser cartografada como área discreta. A 

selecção da UMC determina o grau de detalhe com que o fotointérprete opera. Isto é 

ilustrado na figura 4.7 em (a) uma UMC grande resulta numa interpretação mais 

generalizada do que no uso de uma UMC pequena (b).  

 

  
a) UMC = 5ha b) UMC = 25ha 

 

Figura 4.7 – Cartas de ocupação do solo com diferentes UMC: 5ha (a) e 25ha (b). 

 

O objectivo do desenvolvimento de um conjunto de critérios para um processo de 

classificação de uso e ocupação do solo, prende-se com o facto de se tentar construir 

uma estrutura de codificação relativamente estável, para que durante o processo de 
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transmissão, o receptor consiga construir um significado semelhante, ao construído 

pelo emissor. Apesar de estes critérios terem sido definidos numa época em que ainda 

não se encontravam generalizados o uso de imagens de satélite e do processamento 

digital de imagem, julgamos serem pertinentes por forma a garantir uma estabilidade 

e validação da nomenclatura a utilizar.  

 

Lillesand e Kiefer (2000) esquematizam o tipo de dados a utilizar (Quadro 4.2), de 

acordo com a função da resolução das imagens, e em função do grau de desagregação 

da legenda. Os níveis I e II destinam-se a produzir informação ao nível nacional, 

podendo na adaptação ao território português situar-se à escala, por exemplo, de 

“regiões”. Os níveis III e IV, são adequados para as escalas ao nível do concelho ou 

intra-concelhio, nomeadamente para as actividades de planeamento territorial. 

 

Quadro 4.2 - Tipos de dados para a interpretação de imagem, por nível hierárquico 

da nomenclatura. 

 

Nível Tipo de dados para interpretação de imagem 

I Imagens de satélite de baixa ou moderada resolução (e.g.  Landsat MSS) 

II Fotografias aéreas de baixa resolução; imagens de satélite de resolução 

média (e.g.  Landsat TM) 

III Fotografias aéreas de escala média; imagens de satélite de elevada 

resolução 

IV Fotografias aéreas de grande escala 

 

De acordo com o Quadro 4.2, a resolução ou escala dos dados aumenta do nível I para 

o nível IV. No nível III, referem-se já a imagens de satélite de alta resolução contudo, 

no nível IV mencionam-se apenas as fotografias aéreas de grande escala uma vez que, 

à data, os satélites de grande resolução, como o Ikonos e o QuickBird, não se 

encontravam ainda disponíveis. Para o nível I são apresentadas como adequadas as 

imagens de satélite de baixa ou moderada resolução, como é o caso do Landsat MSS. 

No nível II, referem-se as fotografias aéreas de pequena escala, e as imagens de 
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satélite de moderada resolução, como Landsat TM. Esta diversidade de usos é também 

de fundamental importância ao nível da identificação do objecto urbano, na medida 

em que este poderá ser definido em relação a outros objectos urbanos, com os quais 

estabelece relações de proximidade. A elevada resolução espacial das imagens 

adquiridas têm aqui um papel fundamental de acordo com o detalhe da informação 

disponível.  

 

Welch (1982) refere que os requisitos em resolução geométrica variam em função da 

frequência espacial dos objectos, de acordo com a dimensão e a densidade, na medida 

em que estes parâmetros afectam o contraste entre objectos. O autor faz a 

comparação entre o sistema de classificação do USGS (United States Geological Survey) 

e as necessidades em resolução geométrica para a extracção das classes de uso dos 

quatro níveis de desagregação da nomenclatura. A relação entre o significado e 

conteúdo das classes e a dimensão do IFOV é sistematizada na Figura 4.8. 

 

 

 

Figura 4.8 -  Relação entre o IFOV e o sistema de classificação do USGS (Welch, 1982). 

 

Por exemplo, ao nível da classificação das áreas de habitação, o sistema de 

classificação referido, apresenta a seguinte desagregação: Nível I - Construído; Nível II - 

Residencial; Nível III – Unifamiliar e Plurifamiliar. Nesta medida, e de acordo com a 

figura anterior, para a desagregação de nível III serão necessárias resoluções 

sensivelmente entre os 0,5 m e 1 m. Para classes de nível IV a dimensão do píxel 
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deverá ser inferior a 0,5 m. Como demonstra a curva, a agregação de objectos do nível 

I para o nível IV, permite que as classes de nível IV sejam extraídas de resoluções muito 

elevadas. Já o contrário não é possível, uma vez que a generalização semântica 

presente na informação extraída não permite a extracção dos elementos básicos que 

lhe conferem significado. É por esta razão que o conhecimento do terreno assume 

especial importância em médias e sobretudo pequenas escalas. Só com processos 

como o de associação é possível transformar o objecto da imagem no objecto que com 

ele é representado.    

 

Por fim, realçam-se duas questões de extrema importância relativamente à recolha de 

dados. São elas a escala, que representa um factor relacional entre a dimensão real e a 

dimensão de trabalho ou de representação, e a resolução, a qual está intimamente 

relacionada com a escala, e identifica a menor dimensão que é possível representar. 

Quanto maior é a resolução mais difusas se tornam as fronteiras de um objecto. 

 

Relativamente a este último parágrafo, parece óbvio que toda a informação geográfica 

é adquirida a uma determinada escala. Esta pode ser definida, de forma um tanto ou 

quanto grosseira, como o número de unidades métricas do mundo real que 

correspondem a uma mesma unidade no modelo espacial. Relativamente a este 

assunto, o Soil Survey Staff (1951) recomenda que as unidades de classificação devem 

ser suficientemente homogéneas, de modo a que seja possível estabelecer estimações 

diferenciais. Deste modo, antes de proceder à escolha da escala e posterior elaboração 

do modelo, é fundamental estabelecer uma área mínima legível. 

 

Na prática, a unidade mínima de entrada no modelo, i.e. cartografada, dependerá da 

escala prevista para a representação final, i.e. saída do modelo, e do nível de 

desagregação da informação. Fournier (1975) relaciona as escalas com o nível de 

detalhe de forma bastante explícita. Segundo este autor as escalas de 1:1 000 000 a 

1:250 000 são destinadas a informação de síntese, e.g. mencionam unicamente as 

grandes manchas de uso e ocupação do solo. Por outro lado, as escalas maiores ou 

igual a 1:25 000 proporcionam uma imagem muito precisa permitindo, por exemplo, a 

estimação das aptidões dos terrenos face a utilizações distintas. 
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Neste contexto é necessário ter presente a noção de erro de grafismo. Chama-se erro 

de grafismo  eg  também chamado de Precisão Gráfica ou limite de percepção visual 

(menos correcto), ao raio do menor círculo no interior do qual se pode marcar 

distintamente um ponto, ou seja, ao menor intervalo que se pode marcar ou avaliar 

num mapa analógico. Um dos factores que influencia este erro é a acuidade visual que 

à distância mínima de visão distinta (aproximadamente 25 cm) corresponde a um 

intervalo de cerca de 0,1mm. A este valor temos ainda que adicionar as contribuições 

devidas a outros factores de erro, por exemplo, os instrumentos usados e a habilidade 

dos cartógrafos. Várias experiências efectuadas com diferentes operadores e numa 

variedade de situações levaram a que normalmente se adopte o valor de ±0.,2 mm 

como erro de grafismo (Quadro 4.3). 

 

Quadro 4.3 - Relação entre escala e erro. 

 

Escala  Erro 

1:100 2 cm 
1:1000 2 dm 
1:5000 1 m 
1:10 000 2 m 
1:25 000 5 m 
1:50 000 10 m 
1:500 000 100 m 

 

Um conceito associado ao de erro de grafismo é o de erro tolerável  et  que é a 

menor distância no terreno que pode ser medida num mapa ou numa carta. Para uma 

determinada escala devemos garantir que as metodologias de trabalho utilizadas não 

geram erros superiores ao erro tolerável. As expressões que relacionam o erro de 

grafismo com o erro tolerável são: 1E n  ou  e et n , onde E representa a escala, 

n o denominador de escala,  e o erro total e  et o erro tolerável. 

 

Designa-se por unidade mínima representável o menor elemento representável a uma 

determinada escala. O tamanho da unidade mínima representável depende do erro de 

grafismo pois, a uma determinada escala só podem ser representados sem recurso a 

simbolização os elementos cujo tamanho seja superior a egN . Este conceito é 

especialmente útil no processo de selecção de informação de tipo polinomial podendo 
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traduzir-se, para uma determinada escala, na representação de polígonos cuja área 

seja superior a eg2, cujo perímetro seja superior a 4eg ou outro critério do mesmo tipo. 

Assim, por exemplo, se o elemento a representar for de tipo linear a largura mínima 

representável sem recorrer a simbolização será igual ao erro de grafismo. 

 

Neste âmbito, emergem dois conceitos de grande importância: o de mínima descrição 

legível e o da já mencionada mínima área legível. Tenedório (1989) define a primeira 

como a menor área que se pode representar numa carta cuja legibilidade é função da 

escala de trabalho e a segunda como a área real da mínima descrição legível, podendo 

ser calculada através do rácio da mínima descrição legível pelo denominador da escala. 

Colocando a questão quantitativamente, a mínima descrição legível (MDL) 

corresponde, segundo alguns autores, à área de um quadrado de 6mm de lado quando 

considerados os mecanismos cognitivos do utilizador. A esta MDL corresponde a 

chamada mínima área legível (MAL) que é a área real mínima que se pode representar. 

Assim, se a escala for E 1 n , então: 

 

  2MAL  MDL x n  (3.6) 
  

Segundo Portugal (1992), a MDL = 6mm x 6mm, ou seja 0,36cm2 no mapa. Já Vink 

(1975) postulava uma MDL = 5mm x 5mm = 0,25cm2. As dimensões reais dos menores 

objectos (MAL) que, segundo estes autores e de acordo com a escala, se podem 

representar são as indicadas no Quadro 4.4. 

 

Quadro 4.4 - Mínima área legível (MAL) segundo a escala. 

 

Escalas MAL segundo Portugal (1992)  MAL segundo Vink (1975) 

1:1000 6m x 6m = 36m
2
 5m x 5m = 25m

2
 

1:5000 30m x 30m = 900m
2
 25m x 25m = 625m

2
 

1:10 000 60m x 60m = 3600m
2
 50m x 50m = 2500m

2
 

1:25 000 150m x 150m = 2,25ha 125m x 125m = 1,56ha  
1:50 000 300m x 300m = 9ha 250m x 250m = 6,25ha 

 

Depreende-se, pelos parágrafos anteriores que a densidade e diversidade dos 

pormenores territoriais, bem como a dimensão da menor parcela a representar, 

devem estar sempre bem presentes aquando da selecção da escala a utilizar. Deste 
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modo, a escolha da escala é considerada adequada quando a mínima área legível for 

igual ou superior à área do menor elemento a representar. Se pretendermos, por 

exemplo, representar cartograficamente as explorações agrícolas existentes em 

determinada região, e se houver parcelas cujas dimensões sejam da ordem dos 100m x 

100m, a escala adequada é a 1:10 000. 

 

A cartografia foi criada à escala de 1:10 000, o que segundo a unidade mínima 

cartográfica padrão de 5 mm x 5 mm no mapa, corresponde a uma área de 2500m². 

Neste trabalho pretendeu-se ir um pouco em termos de detalhe cartográfico e por isso 

optou-se por uma unidade mínima cartográfica de 2 000m².  

 

Quanto ao sistema de classificação, na medida que há todo o interesse em poder fazer 

análises de transições de uso e ocupação do solo de 2009 para 2013, optou-se por 

manter o mesmo sistema já em uso. 

 

Esta carta está definida para o sistema de projecção Datum Lisboa Hayford Gauss 

IGEoE. A cartografia digital foi criada entre Janeiro e Julho de 2013, e a informação 

utilizada foi, em primeira instância um conjunto de ortofotomapas de 2010, e em 

segunda instância o historial do Google Earth cujas datas variam entre 2004 e 2012. 

Por fim foi recolhida informação no campo. Para o tema cartográfico da Localização 

dos Pontos de Água os procedimentos adoptados foram os mesmos, com a excepção 

de que se trata de um tema de pontos e apenas contem a informação associada a cada 

ponto de água, que neste caso corresponde aos planos de água existentes no 

concelho. 
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4.6 - Metodologia 

  

A primeira fase deste trabalho correspondeu à recolha de informação. Na qual foram 

recolhidos os dados resultantes do último projecto realizado no concelho, que são os 

seguintes: 

 

 Carta de Ocupação do Solo 2009 (Ocupacao_Solo_VF2) 

 Fotopontos (Fotopontos_VF2, utilizados para validação) 

 Pontos de constrangimento (Pt_constrang_RVF_VF2) 

 Rede viária florestal (RVF_Mafra_VF1) 

 Pontos de água (Pt_agua_Mafra_VF1) 

 

Como dados auxiliares para a actualização da carta de ocupação foram ainda 

utilizados: 

 Ortofotomapas 2010, 1:10 000; 

 Carta Administrativa Oficial de Portugal versão de 2012 (CAOP 2012); 

 Cartas Topográficas Militares 1:25 000; 

 Historial Google Earth (de 2004 ao início de 2012). 

 

Numa segunda fase foi feito o tratamento e estruturação da informação recolhida, tal 

como a uniformização dos dados. Verificaram-se os sistemas de coordenadas de toda a 

cartografia para ver se eles estavam em conformidade, assim como a estrutura 

geométrica dos polígonos. O Sistema de Coordenadas utilizado foi o Hayford Gauss 

IGEoE Datum Lisboa.  

 

Numa primeira verificação identificaram-se alguns erros ou inconformidades 

relacionados com a tipologia, entre eles o que mais se destacou estava localizado na 

freguesia de Igreja Nova, em que existia uma faixa de rede viária que passava num 

mato (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 - Erro. Foi activada a transparência para mostrar o que está por baixo, a 

área a preto representa a rede viária. 

 

Durante a verificação da estrutura poligonal da cartografia de ocupação do solo 

encontraram-se alguns erros geométricos, do tipo espaços vazios entre polígonos 

(gaps) (Figura 4.10a) e de sobreposição (overlaps) (Figura 4.10b), o que poderá induzir 

em erro no caso da utilização desta cartografia para operações de vizinhança entre 

polígonos e no cálculo de áreas. Em operações de vizinhança este problema resultará 

da falta de contiguidade entre polígonos. Enquanto no caso dos cálculos de área as 

áreas poderão ser contabilizadas duas vezes por causa da sua sobreposição no caso de 

existirem espaços vazios a área total não será contabilizada. 



 

 107 
 

 
 

Figura 4.10a - Espaços vazios entre polígonos (gaps). 

 

 
 

Figura 4.10b - Sobreposição de Polígonos (overlaps). 

 

Este tipo de erros ocorre devido à falta de snappping durante a produção da carta. A 

vantagem de utilizar snap durante a produção ou edição de determinado mapa é a de 

se conseguir juntar mais facilmente os vértices e linhas (limites dos polígonos), 
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evitando este tipo de erros. O snap mediante parâmetros pré-definidos (Figura 4.11) 

ajusta automaticamente os vértices e as linhas dos polígonos.  

 

 
Figura 4.11 - Exemplo de estabelecimento de parâmetros para o snapping. 

 

Mal estes erros foram observados foi aplicada uma verificação topológica, para 

identificar todos os erros do mesmo tipo. A topologia corresponde a um conjunto de 

regras que determinam os comportamentos e as relações entre os pontos, linhas e 

polígonos. Nuns SIG é de extrema importância a utilização de uma topologia para 

garantir a integridade dos dados. Esta é utilizada especialmente para assegurar a 

qualidade dos dados e permitir a execução de funções de análise espacial, por ex. 

operações de dissolução, sobreposição ou união. 

 

Para a realização de análises espaciais complexas, é necessário não apenas o desenho 

do mapa (como na estrutura spaguetti), mas também o conhecimento acerca dos 

relacionamentos espaciais entre os objectos do mapa. Os modelos de dados que não 

possuem uma topologia subjacente são chamados spaghetti. No processo de geração 

de topologia os pontos, linhas e polígonos presentes no mapa, são transformados 

respectivamente em nós, arcos e polígonos, e armazenados em tabelas que instruem o 

computador sobre o relacionamento destas entidades gráficas. A topologia é método 

mais utilizado para codificar os relacionamentos espaciais num SIG. 
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No contexto dos SIG, uma topologia é um conjunto de regras e comportamentos que 

estipulam como pontos, linhas e polígonos partilham geometrias coincidentes. Por 

exemplo: i) Objectos adjacentes, tais como parcelas de terreno, têm uma fronteira 

comum, isto é, partilham uma aresta; e ii) Um conjunto de parcelas de terreno 

adjacentes cobrem completamente (sem sobreposições) uma região do espaço. 

 

Nos SIG, em muitos casos, é fundamental utilizar uma topologia para garantir a 

integridade dos dados. A topologia é utilizada fundamentalmente para assegurar a 

qualidade dos dados e para permitir a execução de algumas funções de análise 

espacial (por exemplo, a operação dissolução). Um modelo de dados topológico 

representa os objectos espaciais (ponto, linha e polígono) tendo subjacente um grafo 

composto por nós e arcos. 

 

Uma topologia pode ser utilizada para definir regras de integridade dos dados, tais 

como: i) Entre parcelas de terreno não podem existir “espaços”; e ii) as parcelas de 

terreno não podem ser sobrepostas. Para suporte de funções de análise espacial que 

requerem, por exemplo: i) identificação de objectos adjacentes (Figura 4.12); e ii) 

identificação de objectos ligados (Figura 4.13). 

 

Para suporte de ferramentas de edição que respeitem as restrições topológicas do 

modelo de dados, por exemplo: alterar uma aresta comum e, automaticamente, 

alterar todos os objectos que partilham essa aresta. Para edição de dados respeitando 

regras topológicas o ArcGIS disponibiliza funções especialmente úteis: i) snapping – 

garante arestas ligadas; ii) snapping tolerance – definição de uma distância de 

tolerância para snapping; iii) extend – estende uma linha até que esta toque numa 

feature previamente seleccionada; iv) trim – trunca uma linha que é cortada por uma 

feature previamente seleccionada; v) cut polygon – para dividir um polígono em dois; e 

vi) auto-complete polygons – garante que 2 polígonos possuem uma aresta comum 

(isto é, são adjacentes). 
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Figura 4.12 - identificação de objectos adjacentes. 

 

A Figura 4.13, exemplifica a estrutura topológica e as tabelas que armazenam as 

relações entre os nós, os arcos e os polígonos, bem como a tabela que armazena as 

coordenadas dos nós e dos vértices. O método representado é o Dual Independent 

Map Encoding (DIME), que é o método utilizado por todo o software ESRI. Repare-se 

que na estrutura topológica, as coordenadas são armazenadas uma única vez, 

evitando-se a redundância de dados existente na estrutura spaguetti, para polígonos 

vizinhos. Através das tabelas relacionais, é possível recuperar-se as informações sobre 

conectividade, adjacência, e contingência. 

 

Para corrigir os erros das sobreposições foi utilizada uma função denominada subtract 

na qual a parte que sobrepõe outro polígono é eliminada. Quanto ao problema dos 

espaços vazios, foi utilizada uma função que permite manter a integridade dos 

polígonos chamada integrate, em que é dada uma tolerância a partir da qual as 
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fronteiras dos polígonos são ligadas fazendo coincidir os seus limites. Esta ferramenta 

teve de ser utilizada com prudência, pois se a margem escolhida fosse grande corria-se 

o risco de juntar os limites dos polígonos mais pequenos eliminando-os, provocando 

perda de informação. Como os gaps eram de pequenas dimensões uma tolerância de 1 

metro resolveu a maioria dos erros, tendo os restantes sido corrigidos manualmente. 

 

 

Figura 4.13 - identificação de objectos ligados. 

 

Durante esta fase foram ainda estabelecidos um conjunto de domínios para alguns dos 

campos, de modo a que o erro durante o processo de actualização seja o menor 

possível. Os domínios são um conjunto de valores pré-estabelecidos para cada campo 

(Figura 4.14), obrigando a que apenas os valores desse conjunto possam ser utilizados. 
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Figura 4.14 - Exemplos de Campos ou Registos. 

 

Ou seja os domínios são aplicados para restringir o campo a um determinado conjunto 

de valores, podendo ser partilhados entre diferentes campos. Existem dois tipos de 

domínios:  

 

 De amplitude – são aqueles que restringem os atributos numéricos 

entre um valor mínimo e máximo, por exemplo uma estrada pode ter 

entre 0 e 5 km; 

 De valor único – pode ser aplicado a qualquer tipo de atributo e 

especifica um conjunto de valores válidos definidos previamente pelo 

utilizador. 

 

A vantagem na utilização de domínios é de que evita a introdução de informações 

erradas, pois restringe os dados a um conjunto de valores considerados validos (Figura 

4.15).  

 

Partindo da estrutura anterior a primeira alteração foi a da adição dos domínios, pela 

razão acima referida. Inicialmente pensou-se em utilizar apenas um domínio de valor 

único para o atributo COD_TIPO_O o qual tinha um conjunto de códigos que iam do A 

ao F cada um correspondente a um tipo de ocupação. Para os atributos COD_OCUP, 
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ESPEC_1, ESPEC_2, MODELO_PRI e MODELO_SEC, seriam utilizados domínios de 

amplitude visto que o seu código era composto por uma série de valores numéricos. 

Porém tal não foi feito devido a um erro do software, que aceitava valores fora da 

amplitude pré-definida no domínio. Então a solução, apesar de não ser a mais 

correcta, foi a atribuição de domínios de valor único aos atributos pretendidos. 

 

 
 

Figura 4.15 - Utilização de domínios. 

 

Para facilitar o processo da fotointerpretação, correspondente à fase seguinte deste 

processo, foram adicionados temporariamente dois campos denominados ACTUAL e 

DUVIDA de um caracter e do tipo texto. O primeiro teve como finalidade informar se o 

polígono a que está associado está ou não actualizado, se sim terá o registo 

preenchido por A, senão ficará vazio. O campo DUVIDA se preenchido com S significará 

que o polígono está em dúvida e por isso terá de ser feita uma verificação no terreno, 

caso contrário o registo será vazio. 

 

As classes de ocupação do solo a utilizar foram as mesmas que as utilizadas na 

execução da Carta de Ocupação do Solo de 2009. Que por sua vez foi elaborada com os 

códigos e classes de ocupação definidos pelo antigo Gabinete Técnico Florestal (GTF) 
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de Mafra, actual Serviço Municipal de Protecção Civil e Técnico Florestal (SMPCTF). 

Mas em relação à legenda de 2009 foram retiradas duas classes uma denominada 

“corte raso e novas plantações” e a outra “áreas ardidas”. Esta decisão foi tomada em 

resultado de uma discussão com o co-orientador do estágio na qual se decidiu não 

incluir a classe “corte raso e novas plantações” pois normalmente quando é feito o 

corte do porte arbóreo as novas plantações são da mesma espécie que a que existia 

anteriormente. A classe das áreas ardidas foi eliminada por causa da regeneração das 

espécies arbóreas ser relativamente rápida, principalmente no caso do eucalipto, que 

um ano após o incêndio já existe material vegetal suficiente para a ocorrência de um 

outro. Se se reflectir sobre esta classificação chega-se à conclusão que se trata de uma 

classificação a priori e hierárquica de dois níveis, o primeiro mais generalizado com 6 

classes de ocupação e um outro mais pormenorizado com 30 classes (Quadro 4.5). 

 

Quadro 4.5 - Classificação Antiga. 

Código Descrição Correspondência COD_TIPO_OCUP 

1 Eucalipto - povoamento puro A 

2 Pinheiro Bravo - povoamento puro A 

3 Pinheiro Manso - povoamento 
puro 

A 

4 Quecus sp - povoamento puro A 

5 Outros - povoamento puro A 

6 Povoamento misto A 

21 Exploração de inertes A 

22 Planos de água A 

26 Matos diversos A 

27 Improdutivos A 

30 Afloramento Rochoso A 

31 Eucalipto - povoamento puro A 

7 Mato com porte arbóreo B 

8 Tojo - mato B 

9 Urze - mato B 

10 Silvas - mato B 

11 Canas - mato B 

… … … 
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O Quadro 4.6 apresenta um quadro com a estrutura dos atributos associados à 

ocupação do solo no concelho de Mafra. 

 

Quadro 4.6 – Estrutura do tema ocup_solo_mafra. 

 

Nome do Campo Características Procedimentos 

ID_OCUP 
Campo numérico inteiro longo de 12 
caracteres 

Preencher com número natural de 
1 a n sem números repetidos. 

DATA Campo do tipo texto de 10 caracteres 
Preencher com a data utilizando o 
seguinte formato DD-MM-AAAA 

COD_OCUP 
Campo do tipo numérico curto limitado a 
30 classes de uso e ocupação do solo, 
cada uma correspondente a uma tipologia 

Preencher entre 1 e 30 consoante a 
ocupação 

COD_TIPO_O 
Campo do tipo texto limitado a 6 classes 
de ocupação 

Preencher de A a F consoante a 
ocupação 

AREA Campo do tipo numérico decimal 
Preencher de acordo com a área 
(ha) 

ALTURA Campo do tipo texto 
Preencher de acordo com a altura 
(m) 

ESPEC_1 
Campo do tipo texto limitado a 30 classes 
de uso e ocupação do solo, cada uma 
correspondente a uma tipologia 

Identificação da espécie ou 
espécies principais no caso de o 
COD_OCUP ser um povoamento 
misto 

ESPEC_2 
Campo do tipo texto limitado a 30 classes 
de uso e ocupação do solo, cada uma 
correspondente a uma tipologia 

Identificação da espécie ou 
espécies principais no caso do 
COD_OCUP ser um povoamento 
misto 

SUB_COBERT Campo do tipo texto 
Preencher com 0 ou 1 no caso de 
ausência ou presença de sub 
coberto respectivamente 

MODELO_PRI 
Campo do tipo numérico limitado de 1 a 
13 de acordo com um conjunto de classes 
de modelo de combustível 

Preencher de 1 a 13 de acordo com 
o modelo de combustível que 
melhor se ajustar à situação 

MODELO_SEC 
Campo do tipo numérico limitado de 1 a 
13 de acordo com um conjunto de classes 
de modelo de combustível 

Preencher de 1 a 13 na presença de 
outro modelo de combustível para 
além do anteriormente indicado de 
modo a adicionar mais detalhe à 
informação 

NOME Campo do tipo texto de 100 caracteres 

Preencher com o nome da 
localidade nas classes de edificado 
aglomerado e edificado isolado de 
maior dimensão 

FREGUESIA Campo do tipo texto de 254 caracteres 
Preencher com o nome da 
freguesia em que o polígono está 
inserido 

OBS_ESPECI Campo do tipo texto de 50 caracteres 
Preencher de acordo com a espécie 
presente 

OBS_GERAL Campo do tipo texto de 50 caracteres Aquilo que é observado na parcela 

ACTUAL Campo do tipo texto de 1 caracter 
Preencher com A no caso da 
parcela estar actualizada 

DUVIDA Campo do tipo texto de 1 caracter Preencher com S em caso de dúvida 
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Alguns dos campos apresentados no Quadro 4.6 foram definidos como de 

preenchimento obrigatório dada a sua importância no decorrer do presente relatório e 

para não comprometer a cartografia final, pois irá ser incluída no PMDFCI. Os campos 

que foram definidos como de preenchimento obrigatório foram: ID_OCUP, DATA, 

COD_OCUP, COD_TIPO_O, AREA, ESPEC_1, ESPEC_2, MODELO_PRI, MODELO SEC, 

FREGUESIA. Para o preenchimento dos campos relacionados com o modelo de 

combustível (MODELO_PRI, MODELO_SEC) foram utilizados os códigos apresentados 

no PMDFCI (Figura 4.16) que seguem a classificação criada pelo Northern Forest 

Laboratory (NFFL). Os últimos dois campos são de carácter temporário e foram 

eliminados no fim de todo o processo de actualização. 

 

 

Figura 4.16 – Descrição dos Modelos de Combustível. 
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4.6.1 – Primeira fase de Fotointerpretação 

 

Neste ponto surgiram as primeiras dificuldades e virtude da pouca experiência de 

fotointerpretação. A maneira de as ultrapassar foi com o apoio do responsável pelo 

Gabinete Técnico Florestal, e a leitura do Manual de Fotointerpretação incluído no 

relatório final de “Execução de Levantamento de Ocupação do Solo do Concelho de 

Mafra” (Figuras 4.17 e 4.18). Aqui também a ajuda do coordenador do sector de 

segurança rodoviária foi importante dada a notável experiência no campo, e ao 

conhecimento do município. 

 
 

Figura 4.17 - Povoamento de Eucaliptos Fonte: Manual de Foto-interpretação. 

 

Começou-se por efectuar a fotointerpretação para as freguesias de São Miguel de 

Alcainça e Igreja Nova, que constituíam a área amostra. Depois de concluído este 

processo fez-se uma visita às duas freguesias, para verificar as parcelas de terrenos 

impossíveis de verificar durante o processo de fotointerpretação e conhecer melhor o 

terreno em estudo, estabelecendo uma relação entre o ortofotomapa e a realidade 

presente no terreno. As freguesias da Igreja Nova e São Miguel de Alcainça foram 

seleccionadas para área amostra porque são duas freguesias heterogenias do ponto de 

vista paisagístico, ou seja de paisagem diversificada. 
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Figura 4.18 - Campos Agrícolas de Sequeiro Fonte: Manual de Foto-interpretação. 

  

A fotointerpretação foi feita com base na carta de ocupação do solo de 2009 após as 

devidas correcções acima mencionadas (Figuras 4.10 e 4.11). Depois a carta de 

ocupação foi sobreposta aos ortofotomapas de 2010, os mais recentes disponibilizados 

pelo SMPCTF. Para melhorar o rigor da fotointerpretação foram utilizadas as imagens 

de satélite do histórico do Google Earth com o apoio de uma ferramenta que permite 

sincronizar o ArcMap com o Google Earth denominada SyncArcGE. 

 

Foi dada especial atenção à identificação de edificados isolados (Figura 4.19) pois é de 

grande importância para o SMPCTF, porque poderá servir para identificar áreas 

vulneráveis no caso da ocorrência de incêndios florestais. Também foram tidos 

cuidados com a área que circunscreve os edifícios isolados de modo a que se possa vir 

a saber se a casa está mais ou menos exposta. Se estiver cercada de mato as hipóteses 

de ser envolvida num incêndio florestal serão mais elevadas do que se estiver rodeada 

de campos agrícolas. 
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Figura 4.19 - Exemplo da fotointerpretação. 

 

No Quadro 4.7 são apresentados os critérios de fotointerpretação utilizados. 

 

 Quadro 4.7 - Critérios de fotointerpretação. 

 

Descrição Regras 

Eucalipto - povoamento puro Sempre que uma destas espécies arbóreas é 
responsável por uma percentagem de ocupação 
igual ou superior a 75% do coberto 

Pinheiro Bravo - povoamento 
puro 

Pinheiro Manso - povoamento 
puro 

Quecus sp - povoamento puro 

Outros - povoamento puro 
Outra espécie arbórea que não as 4 anteriores com 
uma ocupação igual ou superior a 75% 

Povoamento misto 
Na presença de várias espécies quando nenhuma 
delas atinge uma ocupação igual ou superior a 75% 

Mato com porte arbóreo Na presença de árvores no meio de um matagal 

Tojo - mato Por causa da dificuldade na sua identificação, 
apenas com a ida ao terreno foi possível clarificar a 
diferença 

Urze - mato 

Silvas - mato 

Continua … 
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…Continuação 
 

Descrição Regras 

Canas - mato 

Apenas as áreas mais significativas foram 
identificadas, isto é as que constituem pequenas 
divisões de propriedades não foram consideradas 

Outros - mato 
Classe utilizada para classificar outros matos não 
identificados acima 

Herbáceas 
Incluí terrenos agrícolas que tenham passado a 
pastagens naturais utilizadas para alimentar gado e 
plantas espontâneas 

Sequeiro 
Áreas ocupadas por culturas temporárias, sujeitas 
a operações de sementeira e colheita 

Pomar/Vinha 
Áreas ocupadas por pomares ou vinhas durante um 
longo período 

Regadio 
Áreas ocupadas por culturas temporárias que 
recorrem a água para suprirem as deficiências 
hídricas 

Outros - Agrícola 
Outras áreas agrícolas não especificadas 
anteriormente que contêm sistemas culturais 
mistos 

Edificado Isolado 
Todos os edifícios isolados e áreas 
impermeabilizadas foram considerados e 
aglomerados com menos de 10 edifícios 

Edificado Aglomerado 
Todos os aglomerados com mais de 10 edifícios 
que não distem entre si mais de 50 metros 

Rede viária 
Contém as estradas nacionais e respectivas áreas 
de serviço e taludes 

Exploração de inertes Nada a observar 

Planos de água Contém os rios e lagos 

Litoral Contém os litorais e praias 

Vegetação Ripícola Nada a observar 

Outras Folhosas Nada a observar 

Matos diversos 
Áreas ocupadas por mais do que uma tipologia de 
incultos 

Improdutivos 
Áreas sem qualquer tipo de vegetação, solo nuo, 
mas que não contêm edificado, rochas nem faz 
parte da rede viária 

Carrasco 
Sempre que uma destas espécies arbóreas é 
responsável por uma percentagem de ocupação 
igual ou superior a 75% do coberto Zambujeiro 

Afloramento Rochoso 
Na presença de um conjunto de rochas que 
ocupam uma área no terreno 
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O processo de actualização da carta de ocupação do solo por fotointerpretação foi 

realizado seleccionando para cada freguesia, um a um os diferentes tipos de ocupação, 

e depois foram copiados para o excel os registos correspondentes a cada tipo de 

ocupação (Figura 4.20). 

 

 
 

Figura 4.20 - Selecção dos registos correspondentes a cada tipologia. 

 

Depois através de cada registo foi feita a verificação a cada polígono com a mesma 

tipologia de ocupação, utilizando os campos ACTUAL e DUVIDA previamente criados na 

tabela de atributos, ou seja os polígonos que estivessem actualizados eram 

preenchidos com A e aqueles que suscitassem dúvidas eram preenchidos com S no 

campo DUVIDA (Figura 4.21).  

 

No excel também foram marcados os registos verificados ou duvidosos (Figura 4.22). 

Estes procedimentos serviram para tomar conhecimento dos polígonos já actualizados 

e dos que ainda faltavam actualizar. O campo DUVIDA tornou-se extremamente útil 

para o trabalho de campo porque com uma simples inquirição (query) todas as 

parcelas em dúvida eram assinaladas, possibilitando portanto a produção de um mapa 

com as parcelas de terreno duvidosas. 

 



 

 

122  

 

 
 

Figura 4.21 - Exemplo da utilização dos campos ACTUAL e DUVIDA. 

 

 
 

Figura 4.22 - Exemplo da marcação dos registos no excel. 
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Por fim foram utilizadas as cartas militares para adicionar o nome das localidades 

(toponímia), para a ocupação do solo correspondente aos edificados isolados mais 

representativos, de maior área e a todos os edificados aglomerados. 

 

4.6.2 – Primeira fase do trabalho de campo 

 

Durante a primeira fase do trabalho de campo contou-se com o apoio do coordenador 

do Sector da Segurança Rodoviária, cuja experiência e conhecimento do terreno foram 

fundamentais nesta fase do projecto. Para que não houvesse dúvidas nos locais das 

parcelas (Figura 4.23), foi discutido previamente à saída qual o melhor percurso, tendo 

presente as parcelas que suscitaram mais dúvidas. Também foi utilizado um 

computador portátil, para que a informação fosse actualizada no momento. Foram 

tiradas também algumas fotos para que no gabinete se pudessem verificar as parcelas 

adjacentes, caso surgisse algum imprevisto ou dúvida na sua classificação. 

 

 
 

Figura 4.23 - Exemplo de algumas áreas a verificar no terreno. 
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4.6.3 – Segunda fase da Fotointerpretação 

 

Posteriormente ao trabalho de campo realizado fez-se a fotointerpretação das 

restantes 15 freguesias. Por meio de uma vectorização sobre os ortofotomapas de 

2010 e da consulta do historial do Google Earth Esta foi a fase mais morosa do 

trabalho devido à grande escala em que este foi executado. A metodologia adoptada 

foi a mesma que para a primeira                                  fase de fotointerpretação apenas com a variante de 

ser aplicada às restantes freguesias. 

 

4.6.4 – Segunda fase do trabalho de campo 

 

Depois de finalizada a fotointerpretação seguiu-se a validação das tipologias de 

ocupação que suscitaram dúvidas durante o processo de fotointerpretação. As 

parcelas que apresentavam dúvidas estavam distribuídas de forma irregular por todo o 

território, o que “obrigou” a que fossem percorridas todas as freguesias do concelho, à 

excepção das freguesias de Igreja Nova e São Miguel de Alcainça que foram visitadas 

numa fase inicial. A caminho dos locais sempre que se via uma situação clara de 

alteração na ocupação do solo, como novas plantações ou construção de novas 

moradias, essa era registada de imediato. Contudo tem-se a noção de que com mais 

tempo de trabalho de campo seria possível fazer um estudo mais pormenorizado e 

encontrar mais locais de clara alteração da ocupação do solo que somente com os 

ortofotomapas e imagens de satélite fornecidas pelo Google Earth são impossíveis de 

identificar. 

 

Durante o trabalho de campo surgiram alguns casos em que o modelo de combustível 

do PMDFCI não descrevia a situação presente no terreno por isso optou-se pela 

descrição mais próxima da realidade. 

 

Visto não ter sido possível ir a todos os locais, aqueles cuja observação não foi possível 

e eram de preenchimento obrigatório, foram obtidos por extrapolação com base em 

polígonos de características semelhantes.  
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Vários locais como o da Figura 4.24 surgiram e foram marcados como matos diversos, 

pois são áreas com uma grande heterogeneidade de espécies e/ou onde nenhuma é 

dominante. Como se trata de matos densos superiores a 2 metros foram classificados 

como modelo de combustível 4, pois era o que melhor descrevia a situação. 

 

 

Figura 4.24 - Mato perto da Rua da Galinhaça. 

 

Tal como na primeira fase do trabalho de campo contou-se com o apoio do 

coordenador do Sector de Segurança Rodoviária, foi levado para o terreno um 

computador portátil para actualizar de imediato a informação, e foram tiradas fotos 

para comprovar algumas das alterações encontradas. A diferença desta fase para a 

primeira foi de que foram percorridas quase todas as freguesias do concelho para 

esclarecer as dúvidas relativamente a um conjunto de parcelas de terreno e identificar 

novas plantações, ou alterações mais notórias que fossem encontradas pelo percurso. 

 

No fim do trabalho de campo as principais alterações observadas foram relacionadas 

com a plantação de Eucaliptos (Figura 4.25), de Pinheiro Manso e do abandono de 

parcelas agrícolas agora ocupadas por herbáceas (Figura 4.26).  
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Figura 4.25 - Nova plantação de Eucaliptos (Quinta da Mougueta). 

 

 
 

Figura 4.26 - Antiga parcela agrícola que passou a ser ocupada por herbáceas 

(Baleia). 

 

Contudo apenas fazendo uma comparação quantitativa, entre a versão final da carta 

de Uso e Ocupação do Solo 2013 e a anterior, é que se ficará a saber se é essa ou não a 

realidade do município. 

 

 



 

 127 
 

4.6.5 – Validação final 

  

Por fim, antes da cartografia estar pronta, para ser entregue, foi feita uma última 

verificação quer na estrutura geométrica quer na estrutura intrínseca dos dados, que 

lhe estão associados. Nesta foram encontrados os erros apresentados na Figura 4.27, 

após o estabelecimento e a aplicação de duas regras topológicas, ao mapa actualizado. 

O tema correspondente à ocupação do solo não poderá ter espaços vazios entre os 

polígonos nem sobreposições entre os mesmos. 

 

 

 

Figura 4.27 - Erros encontrados na validação final. 

 

No entanto, encontraram-se alguns gaps e overlaps de polígonos. Então utilizaram-se 

novamente as ferramentas subtract e integrate, tal como na fase de tratamento e 

estruturação da informação.  

 

Mais uma vez se salienta a importância da topologia, porque para realizar operações 

de análise espacial complexas não basta o desenho do mapa, as suas coordenadas e 

atributos, como o que se sucede na estrutura spaguetti. Em análises espaciais 

complexas é necessário o conhecimento acerca das relações espaciais entre os 

elementos do mapa (features) de modo a que o sistema consiga responder a questões 

como: Quem são os vizinhos de uma determinada área? Qual o percurso que um 

paciente precisa fazer para chegar ao hospital? Qual o percurso mais próximo ao foco 
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de incêndio? Quantas propriedades estão dentro de uma área afectada por um 

incêndio? 

 

Quando se olha para um mapa, intuitivamente tem-se a noção das relações espaciais. 

Consegue-se perceber a conexão dos rios e das estradas, proximidade, vizinhança, etc. 

No entanto, o computador necessita de definições explícitas das relações entre as 

geometrias de pontos, linhas e polígonos antes de poder processar os dados 

geograficamente. Durante o processo de geração da topologia os pontos, linhas e 

polígonos apresentados no mapa, são transformados respectivamente em nós, arcos e 

polígonos, e guardados em tabelas que transmitem ao computador instruções sobre o 

relacionamento destas entidades gráficas. No final deste processo obteve-se a versão 

final da cartografia de Uso e Ocupação do Solo e dos Modelos de Combustível. 

 

4.7 – Carta de uso e ocupação do solo de 2013 

 

Concluída a versão final da Carta de Uso e Ocupação do Solo 2013 procedeu à sua 

análise. Numa primeira análise, como seria de esperar a área agrícola continua a ser a 

predominante (Figura 4.28), com destaque para o Norte do concelho que 

contrariamente ao Sul apresenta grandes parcelas agrícolas e em maior número 

(Figura 4.29). A maior ocupação agrícola é encontrada a Norte e Este do concelho de 

mafra. Depois da área agrícola apresentam-se os Incultos com a segunda classe mais 

representada, no município, com uma percentagem de 24,5% correspondendo a quase 

um quarto da área total.  

 

A maior predominância deste tipo de ocupação faz-se notar no centro do concelho. Tal 

facto também é uma realidade para a ocupação florestal. Segue-se a área social que se 

distribui por todo o concelho atingindo valores de ocupação mais significativos no 

centro e Oeste. Por fim têm-se as classes rede viária e planos de água com 1,7% e 0,3% 

respectivamente. O município apresenta uma tendência diferente da situação 

nacional, pois como já foi dito as ocupações mais significantes em termos de área são a 

agrícola e os incultos, enquanto em Portugal Continental são a área florestal seguida 

da agrícola. 
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Figura 4.28 - Tipo de ocupação do solo em 2013. 

 

 
Figura 4.29 – Mapa do tipo de ocupação do solo em 2013 

 

Numa análise mais detalhada (Figura 4.30), vê-se que a maior parte do concelho de 

mafra é ocupada por campos de sequeiro e que esta é a ocupação que mais contribuí 

para o aparecimento do tipo de ocupação agrícola (Figura 4.28). Em seguida 

sobressaem o edificado aglomerado e os matos diversos com a segunda e terceira 

maior área ocupada respectivamente, mas com valores muito semelhantes. A urze e as 
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silvas são as classes menos representadas no concelho. Como se observa na Figura 

4.30 existem 7 grandes classes de ocupação que se destacam com valores acima dos 2 

000 hectares: o eucalipto, povoamento misto, herbáceas, sequeiro, pomar/vinha, 

edificado aglomerado e matos diversos.  

 

 

Figura 4.30 - Ocupação do solo em 2013. 

 

Na Figura 4.30 foram retiradas as classes de ocupação carrasco, zambujeiro e 

afloramento rochoso. Dada a sua fraca presença no território, esta classe acabou por 

ser incorporada por outras classes como por exemplo povoamento misto ou 

improdutivos. 

 

4.8 – Carta de localização dos pontos de água 

 

Por fim, procedeu-se à elaboração da carta de localização dos pontos de água. Para a 

sua produção seleccionaram-se todos os polígonos correspondentes aos planos de 

água no concelho de Mafra. Posteriormente eliminaram-se os cursos de água deixando 

apenas planos de água (por ex. lagoas) compatíveis com a recolha de água para o 

combate a incêndios. Os polígonos correspondentes aos planos de água foram 

representados na carta através do seu centro geométrico (centróide), passando a ser 

designados de pontos de água (Figura 4.31).  
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Figura 4.31 - Criação dos pontos de água. 

 

Por fim os centróides foram utilizados para criar o tema de estrutura pontual que 

corresponde à Localização dos Pontos de Água no concelho de Mafra (Figura 4.32). 

 

 

Figura 4.32 - Localização dos pontos de água. 
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4.9 – Carta de modelos de combustível 

 

A carta de modelos de combustível (Figura 4.33) corresponde a uma simples 

reclassificação da carta de uso e ocupação do solo de acordo com os parâmetros da 

Figura 4.16. 

 

 

 

4.33 – Modelos de combustível. 
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 ANÁLISE ESPACIAL 
 

Analisando a variação do uso e ocupação do solo entre 2009 e 2013, pode-se constatar 

que contrariamente ao que se sucedeu de 2000 para 2009 a área agrícola diminuiu 

(Figura 5.1), o que pode estar relacionado com o falecimento dos indivíduos da faixa 

etária mais ligada à actividade agrícola e o desinteresse dos jovens por este sector de 

actividade, ou com uma mudança no seu uso padrão que passe para uma utilização 

menos intensiva, de modo a permitir a recuperação natural do solo. Esta última 

hipótese poderá explicar o aumento dos incultos em detrimento da área agrícola. 

Assim, a diminuição das áreas agrícolas poderá não ser um factor negativo, mas sim 

uma forma de evitar a erosão do solo. Contudo, não deixa de ser verdade que a 

redução da área agrícola é a alteração mais significativa na ocupação do solo.  

 

 
 

Figura 5.1 - Tipo de ocupação do solo 2009 e 2013. 

 

O aumento mais significativo de 2009 para 2013 foi o dos incultos (1,3%) seguindo-se 

do da área social que teve um aumento de 1%. Registou-se também um aumento 

pouco significativo da mancha florestal. Em relação às pequenas alterações na rede 

viária e nos planos de água estas explicam-se com o aumento do detalhe utilizado na 

Carta de Uso e Ocupação do Solo de 2013, visto que a escala foi maior e a unidade 

mínima cartográfica menor. 
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Analisando detalhadamente as alterações do solo (Figura 5.2) do tipo florestal nota-se 

que as alterações mais significativas se deram no eucalipto e na vegetação ripícola, 

com o aumento do eucaliptal e redução da vegetação ripícola. A classe das outras 

espécies de povoamento puro (outros – povoamento puro) foi a única neste grupo a 

não apresentar quaisquer alterações na percentagem de área ocupada. Para além do 

aumento da área nas classes mais significativas deste tipo de ocupação como o 

eucalipto e o povoamento misto, também aumentaram ainda que ligeiramente as 

áreas de pinheiro manso, mato com porte arbóreo e outras folhosas. Houve uma 

redução nas áreas de vegetação ripícola, pinheiro bravo e de sobreiro, embora esta 

última seja pouco significativa. O facto da maior parte das áreas ocupadas dentro 

deste tipo de vegetação terem aumentado justifica o aumento do tipo de ocupação 

florestal. Conclui-se então que houve um investimento na plantação de novas espécies 

preferencialmente o eucalipto. Esta preferência pelo eucalipto deve-se a ser uma 

espécie de crescimento rápido, económica e com uma boa capacidade de regeneração 

o que facilita bastante a sua exploração. 

 

 
 

Figura 5.2 - Comparação da ocupação do solo 2009 e 2013, do tipo Florestal. 
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Passando agora à análise detalhada da área ocupada por incultos (Figura 5.3). Tal como 

na classe anterior, embora bem mais esclarecedor, as maiores alterações verificam-se 

com o incremento das classes mais significativas, que são as herbáceas e os matos 

diversos. Não se registou uma classe em que não tenham havido alterações mas a 

classe correspondente às silvas foi aquela cuja área menos se alterou, juntamente com 

a área litoral cujas alterações certamente terão ocorrido por razões de maior detalhe. 

Todas as classes de ocupação, à excepção das herbáceas e dos matos diversos, 

apresentaram uma ligeira redução na sua área o que justifica o incremento da área do 

tipo de ocupação associado, ou seja dos incultos. Portanto as autoridades de defesa da 

floresta contra incêndios florestais deverão ter em atenção esta situação visto que 

poderá aumentar o risco de incêndio. 

 

 
 

Figura 5.3 - Comparação da ocupação do solo 2009 e 2013, do tipo Incultos. 
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a baixa rentabilidade destas, situações em que o investimento não compensa o lucro 

obtido devido a condições intrínsecas do terreno como a baixa fertilidade do solo ou à 

inclinação. 

 

 
 

Figura 5.4 - Comparação da ocupação do solo 2009 e 2013, do tipo Agrícola. 

 

Ao observar as ocupações do solo ligadas ao tipo social (Figura 5.5) verifica-se de 
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indicar a construção de novo edificado. Portanto apesar do aumento do edificado 
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área ocupada pelo edificado aglomerado é muito superior à do isolado. 
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Figura 5.5 - Comparação da ocupação do solo 2009 e 2013, do tipo Social. 

 

5.1 - Mudanças no uso e ocupação do solo 

 

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

solo, mas a ocupação do solo pode mudar mesmo que o uso do solo permaneça 
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uso não implicam, necessariamente uma degradação do solo (Turner e Meyer, 1994, 
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Na análise da mudança da ocupação e uso do solo, é necessário primeiro 

contextualizar o significado de mudança, para que possa ser detectada no mundo real. 

Num sentido muito elementar, a mudança de uso e ocupação 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 menores 

num determinado intervalo de tempo, as mudanças do uso do solo podem não ser 

expressivas, enquanto a escalas maiores, ao nível de um povoamento, por exemplo, se 

podem verificar mudanças muito significativas (Soares, 2004). 
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Na mudança da ocupação do solo, Briassoulis (2000) distingue dois tipos de mudança: 

i) Conversão: que envolve a mudança de uma ocupação para outra; e ii) 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 das seguintes formas: i) Convertendo, ou seja, alterando para um diferente estado 

em termos qualitativos; ii) Modificando, i.e. alterando, as suas condições quantitativas 

sem uma completa conversão; e iii) Mantendo suas condições contra agentes naturais 

de mudança. 

 

Por sua vez, a mudança do uso do solo implica (Briassoulis, 2000): i) Conversão de um 

tipo de uso para outro, como por exemplo mudanças na mistura e padrão do uso do 

solo numa certa área; e ii) Modificação de um determinado tipo de uso, que envolve 

alterações na intensidade do uso, como também alterações nas suas características. 

No caso do uso do solo agrícola, as modificações podem ser ao nível da intensificação, 

extensificação, marginalização e abandono. 

 

Os modelos de processos biofísicos e/ou humanos operam num contexto temporal, 

num contexto espacial, ou ambos (Agarwal et al., 2002). Dado que as modificações na 

ocupação do solo se devem sobretudo à acção antrópica, 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. (1993) estão de acordo quanto aos factores humanos que 

geram mudança do uso do solo, sendo possível agrupar estes factores em quatro 
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categorias: i) Demografia; ii) Estrutura socioeconómica e política; iii) Tecnologia; e iv) 

Cultura. 

 

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). A compreensão das componentes espaço e tempo da mudança 

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

devido a interacções complexas entre os factores fisiográficos e socioeconómicos. A 

acção humana constitui a principal força motriz das transformações já que muitas 

vezes a estrutura física condiciona o uso do solo. O estudo do espaço e do tempo, e 

das causas e consequências mudanças, permite compreender a dinâmica do uso e 

ocupação do solo, facilitando as acções de planeamento (Pan et al., 1999). 

 

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

referenciadas no espaço também se encontra referenciada no 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 modelação 

do mundo real, incorporando os aspectos espácio-temporais (Câmara et al., 2004). 

 

5.1.1 - 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 (Câmara et al., 2004). 

 

A análise espacial é um subcampo da geografia que estuda as propriedades que variam 

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

relacionamentos, tendo em consideração a localização espacial do fenómeno em 

estudo, ou seja, incorporar o espaço na análise que se pretende fazer (Câmara et al., 

2004). Um objectivo comum entre a análise espacial e os SIG é o de melhorar as 

potencialidades para compreender fenómenos e resolver problemas geográficos 

(Miller e Wentz, 2003). 
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A análise de dados espaciais envolve a descrição exacta dos dados relacionados com 

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? e o quê? 

 

Ao se perguntar como? é possível estabelecer ligações entre os objectos e os seus 

atributos. Neste ponto já estão os princípios básicos de análise espacial. Quando se 

entra no âmbito do Quando? É-se transportado para a dimensão temporal. Tão 

importante como a dimensão espacial, a dimensão temporal permite monitorizar o 

território, assim como o que está a suceder ao longo do tempo.  

 

5.1.2 - Análise temporal 

 

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

mudanças na informação espacial. Os SIG não-temporais apenas descrevem um estado 

dos dados, o que implica que os estados históricos são esquecidos. Assim, os SIG 

não-temporais anulam os processos que fazem com que os estados mudem de um 

para o outro, dificultando a análise e compreensão das dinâmicas.  

 

Em contraste, os SIG temporais registam as mudanças de estado armazenando dados 

geográficos históricos (Langran, 1993). Visto que armazenam informação temporal a 

análise temporal pode dar resposta às seguintes questões: i) Onde e quando as 

mudanças ocorreram; ii) Que tipo de mudanças ocorreram; iii) Qual a intensidade 

média das mudanças; e iv) Qual a periodicidade das mudanças. Em termos de 

representação (Lopes, 2004 e Pedrosa, 2003), o tempo pode ser definido com base em 

três aspectos: variação, ordem e granularidade no tempo (Figura 5.6) 

 

Na variação temporal, o tempo é contínuo por natureza, no entanto, pode ser 

considerado discreto, para simplificação de implementação, correspondendo a 

intervalos consecutivos com idêntica duração. A ordem temporal refere-se ao modo 

como o tempo flui. O tempo linear possui uma ordenação entre quaisquer dois pontos 

mas quando é considerado ramificado, pode ter diferentes sucessores (futuro) ou 

antecessores (passado), o que implica a possibilidade de se ter diferentes cenários O 
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tempo cíclico é utilizado para modelar eventos e processos recorrentes. No que diz 

respeito à granularidade, um instante corresponde a um ponto particular no tempo, 

enquanto um intervalo designa o tempo decorrido entre dois instantes. Por sua vez, 

um período consiste de uma sequência de intervalos de tempo. 

 

 

Figura 5.6 – Estruturas temporais (Worboys, 1995). 

 

5.1.3 - Relacionamentos espaço-tempo 

 

A complexidade das questões espácio-temporais, fenómenos representa um desafio 

para classificar as problemáticas que visam compreender o mundo dinâmico (Yuan, 

2005). As séries de dados espácio-temporais distinguem-se devido a três 

componentes: espaço (onde), objectos (o quê) e tempo (quando). Todos estes 

componentes estão altamente interrelacionados (Figura 5.7) (Vlag e Menno-Jan, 

2005). 

 

Os dados espácio-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, tamanho, orientação, etc., podem 

estar relacionadas com a componente onde. Por último, são identificadas as mudanças 
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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 o objecto per si, mas também inclui as muitas variáveis características do 

objecto (Vlag e Menno-Jan, 2005). 

 

 

 

Figura 5.7 – Componentes dos dados espácio-temporais (Peuquet, 1994, citado por 

Vlag e Menno-Jan, 2005). 

 

Yuan (2005) acrescenta outra componente espácio-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 três classes de questões espácio-temporais que requerem informação 

sobre: i) As mudanças num objecto ou característica; ii) As mudanças na distribuição 

espacial de um objecto ou série de objectos; e iii) As relações temporais entre 

múltiplos fenómenos geográficos. 

 

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

mudanças espácio-temporais nas seguintes seis possibilidades: i) Para um dado local, 

as ocorrências e a duração dos eventos podem mudar de tempos a tempos; ii) Para um 

dado ponto no tempo, um determinado fenómeno pode mudar as suas características 

de local para local; iii) Para um dado período, os atributos podem mudar de local com 

o tempo; iv) Para um dado evento, as características dos componentes podem mudar 
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no espaço com o tempo; v) Para uma dada área, os seus atributos podem mudar no 

tempo e no espaço; e vi) Para um determinado evento, onde a sua localização pode 

mudar de tempos a tempos. 

 

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

quatro classes de questões espácio-temporais como: i) Questões sobre os atributos; ii) 

Questões sobre a localização, propriedades ou relacionamentos espaciais; iii) Questões 

sobre o tempo, propriedades e relacionamentos temporais; iv) Questões sobre o 

comportamento e relacionamentos espácio-temporais. 

 

5.1.4 - Dinâmica do espaço e do tempo na ocupação e uso do solo 

 

As distribuições espaciais vão-se alterando com o decorrer do tempo. Um mapa actual 

de uso e ocupação do solo evidência certas diferenças, face a outros da mesma área 

geográfica, mas de outras datas. Ou seja, à medida que se retrocede no tempo tem-se 

um mapa para cada momento. Desta forma, a ideia de mudança está associada ao 

tempo. Na componente temporal as mudanças são graduais. No entanto, pode-se 

simplificar esta componente num conjunto de episódios ou momentos temporais 

(Figura 5.8). Na realidade o tempo é uma variável contínua, ou seja, não existem linhas 

de fronteira entre momentos temporais distintos mas sim um gradiente suave (Puebla 

e Gould, 2000). 

 

  

a) b) 

Figura 5.8 – Estruturas temporais: a) O tempo como variável contínua e b) O tempo 

como variável discreta (Worboys, 1995). 
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Para a representação espácio-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 dentro de 

cada estado (Lopes, 2004). 

 

5.1.5 - Matrizes de transição e cadeias de Markov 

 

Os modelos espaciais permitem simular as mudanças através do território geográfico. 

A aplicação destes modelos possibilita o entendimento dos mecanismos causa-efeito. 

Com o resultado obtido é possível testar hipóteses sobre possíveis cenários. Desta 

forma, os modelos de mudança de uso e ocupação do solo constituem instrumentos 

importantes para o planeamento em geral e para a gestão florestal em particular 

(Gergel e Turner, 2002). 

 

Uma matriz de transição é uma forma simples de representação de um modelo de 

estados e transições. Esta matriz não consiste num modelo espacial por si só, mas na 

distribuição da quantidade de mudanças por toda a área, ou seja, a primeira 

componente da função de mudança. Uma forma de resumir a mudança é 

simplesmente registando todos os instantes, num princípio de célula-a-célula para o 

período em análise. A matriz é frequentemente convertida percentagem, dando 

origem a uma matriz de probabilidade de transição. Os elementos diagonais da matriz, 

correspondem às células que não mudaram de estado (Gergel e Turner, 2002). Na 

Figura 5.9 encontra-se representada a estrutura geral de uma matriz de transição. 

 

A matriz de transição é um dos métodos mais utilizados na análise de evolução do uso 

e ocupação do solo. Esta abordagem faz uso de uma matriz através do cruzamento dos 

dados correspondentes a dois mapas de diferentes datas. A execução deste método 

requer a conversão da estrutura vectorial para matricial dos dois mapas de ocupação. 

Isto ocorre graças à simplicidade de organização dos dados na estrutura matricial, que 

a torna ideal para este tipo de análises espaciais. Os objectos em estrutura matricial 

resultam da sobreposição de uma grelha sobre o território, subdividindo-o em várias 

células de dimensão comum, cada uma delas com um atributo associado. O tamanho 
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do píxel escolhido foi de 1600m² para acatar todos os polígonos de 2000m², que é a 

unidade mínima cartográfica. 
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Figura 5.9 – Matriz de Transição. 

 

A vantagem da utilização desta matriz reside na capacidade de demonstrar as 

transformações ocorridas no uso e ocupação do solo, indicando, não só, as classe que 

ganharam ou perderam área, mas também para que classe perderam ou â custa de 

que classe ganharam. Estas características garantem uma análise mais exaustiva e 

pormenorizada, da evolução das diferentes classes de uso e ocupação do solo. 

 

Através da matriz (Figura 5.10) pode-se afirmar o que acima já se suspeitava, a perda 

de área agrícola para herbáceas, sendo o sequeiro a ocupação que maior área perde. 

Mas por outro lado pode-se notar que as áreas compostas por herbáceas, também 

perderam terreno para áreas agrícolas (principalmente de sequeiro), o que demonstra 

que parte da perda de terrenos agrícolas está relacionada com a rotação de culturas. 

Relativamente ao aumento do número de hectares de eucaliptal, estes advieram da 

área ocupada por povoamentos mistos e matos diversos. O aumento considerável do 

edificado isolado resultou principalmente da cedência das áreas ocupadas por sequeiro 

e edificado aglomerado, o elevado rigor a que esta nova carta de Uso e Ocupação do 

Solo foi realizada explica parte desta ocorrência, visto que todos os edifícios isolados 
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foram identificados ao contrário do que se sucedeu na carta anteriormente produzida. 

Outra das alterações mais significativas foi o aumento dos matos diversos, que agora 

se pode explicar que resultou maioritariamente do abandono da ocupação do tipo 

agrícola, e da transformação de áreas anteriormente ocupadas por povoamentos 

mistos (florestais). 

 

Figura 5.10 - Matriz de transição entre as áreas de uso e ocupação do solo de 2009 e 

2013 (em anexo na versão digital). 

 

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

que, segundo Baca (2002), permite: i) Realizar uma análise da dinâmica; ii) Realizar 

projecções; iii) Avaliar as diferentes classes na forma como cederam áreas para outras 

classes (e respectivas percentagens), uma vez que, exceptuando os elementos da 

diagonal da matriz, todos os outros elementos da matriz possuem essa informação; e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Total

1 1875 5 1 22 0 75 1 4 0 0 0 4 14 14 1 4 0 6 2 0 0 1 0 0 0 17 21 2065

2 37 218 9 7 0 39 1 0 0 0 0 0 6 3 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 330

3 3 0 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 78

4 22 8 19 482 0 62 1 2 0 0 0 0 6 12 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 31 1 650

5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

6 105 24 0 36 0 1903 1 2 0 0 0 0 25 10 6 1 0 8 8 0 0 1 0 0 0 47 3 2181

7 0 0 0 0 0 0 62 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 79

8 35 2 0 2 0 19 10 438 0 0 0 1 5 1 2 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 12 0 534

9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5

10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 61

12 9 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 145 4 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 178

13 45 2 0 12 0 11 6 3 0 0 0 6 2038 335 46 21 3 21 17 0 0 2 0 0 0 42 10 2621

14 17 6 3 21 0 40 6 35 0 0 4 4 556 6626 129 54 4 97 45 0 1 3 0 0 1 204 20 7877

15 11 1 0 3 0 11 7 1 0 0 0 2 72 185 2409 3 5 31 18 0 0 2 0 1 0 43 0 2804

16 2 0 0 9 0 5 1 1 0 0 0 2 47 24 71 1070 7 14 10 0 0 10 2 0 0 30 1 1307

17 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16 54 3 1 182 5 2 0 0 1 0 0 0 11 0 277

18 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 8 9 1 0 1 288 44 0 0 1 0 0 0 5 10 374

19 1 0 0 1 0 12 0 2 0 0 0 0 9 8 3 1 1 63 3350 1 0 0 0 0 0 2 4 3459

20 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 2 1 504 3 0 0 0 0 11 9 557

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 53 0 0 0 0 4 0 66

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 37 1 0 0 0 1 42

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 101 0 0 0 0 104

24 0 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 92 15 8 0 146

25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

26 55 8 0 25 0 36 10 6 0 0 0 0 10 106 17 7 0 8 16 0 0 3 0 1 0 2903 17 3232

27 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 61 92

Total 2230 282 99 626 6 2223 110 504 3 17 62 166 2854 7405 2689 1168 203 560 3517 506 61 84 105 96 16 3397 160

Classes de Ocupação do Solo 2013
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iv) Determinar quais as áreas que não mudaram no intervalo estudado (diagonal da 

matriz). 

 

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

transição são estáticas ao longo do tempo. O modelo das cadeias de Markov simula a 

evolução de um sistema num determinado tempo a partir de estados precedentes. 

Trata-se de um procedimento discreto num tempo discreto, onde o valor do tempo t1 

depende dos valores nos tempos t0 e t-1. O algoritmo compara dois mapas de uso e 

ocupação do solo de dois instantes sucessivos, e estima uma matriz de probabilidade 

de transição (Paegelow et al., 2003). 

 

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 (histórico) e 

entre a data base (t0) e a que se pretende modelar (t1) assumindo uma evolução linear 

(Paegelow et al., 2003) (Figura 5.11). 

 

 

Figura 5.11 – Representação dos processos temporais em cadeias de Markov (Castro, 

1999). 

 

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 (os 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 

Estado que 
determina 

Mj

Tempo

Movimento

Evento

E4 E6 E8

t1 t2 t3 t4 t5
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seguinte evento corresponde a uma probabilidade condicional P(Ek/Mj). Esta situação é 

chamada de probabilidade de transição do estado de Mj para estado Ek. Para descrever 

completamente uma corrente de Markov é necessário conhecer o estado “zero” 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 de transição. A matriz 

de transição também é uma forma de expor essas probabilidades (Castro, 1999; Waner 

e Costenoble, 1997). Na Figura 5.12 pode-se verificar um exemplo de um diagrama de 

estados. 

 

 

 

Figura 5.12 – Representação dos processos de Markov (Waner e Costenoble, 1997). 

Nota: A ausência de setas no diagrama de estados indica a probabilidade zero. 

 

A matriz de probabilidade de transição resultante do cálculo efectuado com recurso às 

cadeias de Markov está representada na Figura 5.13.  

 

Para verificar se a ocupação do município ficou mais natural ou artificial foi atribuída 

uma ponderação às 27 classes anteriormente utilizadas. Essa ponderação apresenta 

um escalonamento que vai do 1 ao 6, em que o 1 foi utilizado para a ocupação mais 

natural e o 6 para a mais artificial. No escalonamento utilizaram-se apenas 6 classes, 

porque houve dificuldades na classificação das 27 classes de uso e ocupação. Essas 

dificuldades surgiram na diferenciação das classes eucalipto e pinheiro bravo, 

1 2

3

0,10,9

0,7

0,4

0,6

0,2 0,1
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herbáceas e urze em que não há como justificar porque é que uma é mais natural do 

que outra.  

 

 

Figura 5.13 - Matriz de probabilidade de transição (em anexo na versão digital). 

 

5.1.6 – Análise qualitativa 

 

Tanto as matrizes de transição como as cadeias de Markov são métodos quantitativos 

de avaliação das mudanças de uso e ocupação do solo. Neste ponto pretendeu-se 

explorar uma abordagem alternativa, i.e. qualitativa. 

 

Foi então aplicado (Quadro 5.1) o valor de 1 às classes correspondentes aos incultos 

visto que se trata de vegetação espontânea que não necessita de qualquer tipo de 

intervenção humana para crescer, nem custos na sua plantação, depois atribuiu-se 2 às 

classes florestais porque estas parte das vezes são plantadas e cortadas pelo homem, 3 

às classes agrícolas pois trata-se de um espaço que apenas existe pela interacção entre 

a acção do homem e o meio. O valor 4 foi utilizado nas classes planos de água, que 

correspondem em grande parte a lagos e lagoas criadas pelo homem, à classe litoral 

porque neste concelho grande parte dela sofreu intervenção humana e encontra-se 

artificializada. As classes 5 e 6 foram atribuídas às áreas de maior artificialização, a 

Cl. 1 Cl. 2 Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Cl. 6 Cl. 7 Cl. 8 Cl. 9 Cl. 10 Cl. 11 Cl. 12 Cl. 13 Cl. 14 Cl. 15 Cl. 16 Cl. 17 Cl. 18 Cl. 19 Cl. 20 Cl. 21 Cl. 22 Cl. 23 Cl. 24 Cl. 25

1 0.9079 0.0025 0.0005 0.0106 0 0.0363 0.0005 0.0017 0 0.0001 0 0.0017 0.0066 0.0066 0.0005 0.0019 0 0.0031 0.0011 0 0 0.0005 0 0 0

2 0.112 0.662 0.0267 0.0209 0 0.1193 0.0019 0.0005 0 0 0 0 0.017 0.0078 0 0.0048 0 0.0063 0.0048 0 0 0.0015 0 0 0

3 0.0431 0 0.8193 0.0164 0 0.0021 0 0 0 0 0 0 0.0164 0.0575 0.0246 0 0.0041 0.0082 0 0 0 0 0 0 0

4 0.0342 0.0126 0.0293 0.7413 0 0.0948 0.0015 0.0032 0 0 0.0005 0 0.0094 0.018 0.0002 0 0 0.0027 0.001 0 0.002 0.0005 0 0 0

5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0.0481 0.0112 0 0.0164 0 0.8727 0.0005 0.0009 0 0 0.0001 0.0001 0.0113 0.0045 0.0026 0.0004 0 0.0037 0.0037 0 0 0.0005 0 0.0001 0

7 0 0 0 0 0 0 0.7854 0.0425 0 0 0 0 0.0121 0.0061 0 0 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0

8 0.0647 0.0045 0 0.0033 0 0.0357 0.0195 0.8196 0 0 0 0.0012 0.0099 0.0018 0.003 0.0006 0.0009 0.0033 0.0015 0 0.0051 0.0006 0 0.0015 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5588 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1176 0 0 0 0 0 0 0

10 0.1374 0 0 0 0 0.0305 0 0 0 0.7939 0 0 0 0 0 0 0 0.0076 0 0 0 0 0 0 0

11 0.0026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9138 0.0261 0 0.0078 0.0104 0.0026 0 0 0 0 0 0.0104 0 0 0

12 0.0521 0 0 0 0 0.0009 0.0197 0.0206 0 0 0 0.8115 0.0197 0.0449 0 0 0 0.0054 0.0018 0 0 0 0 0 0

13 0.0172 0.0009 0 0.0045 0 0.0043 0.0024 0.0013 0 0 0.0001 0.0024 0.7775 0.1277 0.0174 0.0079 0.001 0.0081 0.0066 0.0001 0.0001 0.0009 0 0 0

14 0.0021 0.0008 0.0004 0.0027 0 0.0051 0.0007 0.0044 0 0 0.0005 0.0005 0.0706 0.8412 0.0163 0.0069 0.0005 0.0124 0.0057 0.0001 0.0001 0.0004 0 0 0.0001

15 0.0038 0.0005 0.0002 0.0011 0 0.0039 0.0026 0.0002 0 0.0001 0.0001 0.0009 0.0256 0.0658 0.859 0.0012 0.0017 0.0109 0.0063 0 0 0.0008 0 0.0003 0

16 0.0013 0.0004 0 0.0066 0 0.0038 0.0011 0.0006 0 0 0.0002 0.0017 0.036 0.0184 0.054 0.8184 0.0054 0.011 0.008 0 0 0.0078 0.0012 0.0004 0

17 0 0 0 0.0081 0 0.0035 0 0 0 0 0 0 0.0583 0.1945 0.0098 0.0023 0.6555 0.0167 0.0081 0 0 0.0029 0 0 0

18 0.003 0.0009 0.0017 0.0047 0 0.0073 0 0.0004 0 0 0 0 0.0201 0.0239 0.0034 0 0.0038 0.77 0.1167 0.0004 0 0.003 0.0004 0 0

19 0.0004 0 0 0.0004 0 0.0034 0 0.0005 0 0 0 0 0.0027 0.0025 0.0009 0.0003 0.0003 0.0181 0.9684 0.0003 0 0.0001 0 0 0

20 0.0106 0 0 0.0014 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0.0316 0.0029 0 0.0006 0 0.0037 0.0023 0.905 0.0052 0 0 0.0003 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 0.1108 0 0 0 0 0.0241 0.0096 0 0.7928 0.0048 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0382 0 0 0.0038 0.8931 0.0305 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0046 0 0 0 0.0245 0.9709 0 0

24 0 0.0341 0.0143 0.0022 0 0.0099 0 0.011 0 0 0 0 0.0143 0.0088 0.0022 0.0011 0 0.0011 0.0011 0 0 0.1143 0 0.6286 0.1011

25 0 0 0 0 0 0.7778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2222

26 0.0171 0.0026 0 0.0078 0 0.0111 0.0031 0.0019 0 0 0 0.0001 0.0032 0.0328 0.0053 0.0023 0.0001 0.0026 0.0049 0 0.0001 0.0009 0 0.0004 0

27 0.033 0 0 0.0035 0 0.0017 0 0.0243 0 0 0 0 0.1113 0.0365 0 0.0435 0 0.04 0 0 0 0.0017 0 0 0
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rede viária e o edificado aglomerado correspondem a uma ocupação urbana mais 

densificada por isso foi-lhes atribuído o valor de ponderação mais elevado. 

 

Quadro 5.1 - Ponderações atribuídas às classes de uso e ocupação do solo. 

 

Código Descrição Ponderação  Código Descrição Ponderação 

1 
Eucalipto - Povoamento 
puro 

2 
 

15 Pomar/Vinha 3 

2 
Pinheiro Bravo - 
Povoamento puro 

2 
 

16 Regadio 3 

3 
Pinheiro Manso - 
Povoamento puro 

2 
 

17 Outros - Agrícola 3 

4 
Quercus sp - Povoamento 
puro 

2 
 

18 Edificado Isolado 5 

5 Outros - Povoamento puro 2 
 

19 
Edificado 
aglomerado 

6 

6 Povoamento misto 2  20 Rede viária 6 

7 Mato com porte arbóreo 2 
 

21 
Área de extracção 
de inertes 

5 

8 Tojo - Mato 1  22 Planos de Água 4 

9 Urze - Mato 1  23 Litoral 4 

10 Silvas 1  24 Vegetação Ripícola 2 

11 Canas - Mato 1  25 Outras folhosas 2 

12 Outros - Mato 1  26 Matos diversos 1 

13 Herbáceas 1  27 Improdutivos 5 

14 Sequeiro 3  
   

  

No passo seguinte foi realizada uma subtracção do mapa de uso e ocupação do solo de 

2009 pelo de 2013. O resultado foi um mapa com valores entre 5 e -5 em que os 

valores positivos representam a alteração da ocupação do solo para um meio natural, 

e os negativos a alteração para um meio mais artificial. O valor 0 significa que a 

ocupação do solo não sofreu alterações no que diz respeito ao grau de 

naturalização/artificialização. Com o agrupamento dos valores de 1 a 5 e de -5 a -1 

obtemos as classes; alteração para natural e alteração para artificial, respectivamente. 

Juntamente com o valor 0, classificado como ausência de alterações, obtém-se um 

mapa que mostra se a evolução da ocupação do solo de 2009 para 2013 mudou ou não 

para artificial ou natural (Figura 5.14). A quantificação dos resultados está expressa no 

Quadro 5.2. 
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Figura 5.14 - Mapa de evolução da ocupação do solo de 2009 para 2013. 

 

Quadro 5.2 - Dados da evolução da ocupação do solo. 

 

Classes Área (ha) Área (%) 

Alteração para urbano 1400,8 4,81 

Sem alteração 26149,12 89,70 

Alteração para natural 1601,6 5,49 

Total 29151,52 100 

 

 

Com uma ponderação um pouco generalista, visto que apenas foram utilizadas 6 

classes na ponderação, observa-se que a maior parte do munícipe não sofreu 

alterações na ocupação do solo durante o período de 4 anos que intervalou de 2009 a 

2013. Apenas uma área correspondente a 10,3% do território sofreu alteração, e 

dentro da mesma as maiores transformações deram-se para uma ocupação natural. 

Contudo a diferença entre a área que transitou para uma ocupação natural apresenta 
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uma margem de 0,68% em relação à que se artificializou, logo dentro da área que 

sofreu alterações, correspondente a 10,3%, essas repartiram-se entre uma alteração 

para urbano ou natural.  

 

Nota-se que as transformações na ocupação do solo para artificial verificaram-se com 

maior área e frequência na área central e a Oeste do concelho, e as alterações para 

uma ocupação natural predominam na região Este e Sul.  

 

Pelas alterações que ocorreram nos últimos 4 anos conclui-se que a tendência do uso e 

ocupação do solo para os próximos 4 anos será eventualmente a de uma alteração 

reduzida. Não obstante, que esta conclusão está relacionada com a ocupação do solo 

num nível mais generalista, pois como visto acima apenas 6 valores foram utilizados 

para escalonar as classes da mais natural à mais artificial. Num nível mais detalhado 

com um maior número de valores de ponderação os resultados poderão ser 

diferentes. 

 

5.2 – Modelo de combustível 

 

Com vista a executar uma análise estatística dos modelos de combustível no concelho 

de Mafra, decidiu-se agrupar as diferentes freguesias do concelho. O agrupamento das 

freguesias foi feito baseado na área de intervenção dos corpos de bombeiros 

presentes no concelho. Existem três corpos de bombeiros no concelho: os Bombeiros 

Voluntários de Mafra, da Malveira e da Ericeira. Assim podem-se obter mais 

informações acerca de cada uma das áreas de intervenção (Figura 5.15), que poderão 

ser valiosas para o combate aos incêndios.  

 

Relativamente às áreas de intervenção (Figura 5.16), o Quadro 5.3 demonstra que a 

maior área de intervenção pertence aos BV Malveira, com uma diferença de mais 3Km² 

que a área de intervenção dos BV Mafra. Todas as áreas de intervenção apresentam a 

mesma amplitude, 11 classes, isto demonstra que o concelho de mafra tem uma 

grande variedade de combustíveis.  
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A classificação 0 está presente, como classe mais baixa (mínimo), em todas as zonas 

como seria de esperar, pois representa a ausência de combustíveis, e foi atribuída às 

ocupações cuja vegetação era inexistente tais como: edificado isolado, edificado 

aglomerado, área de extracção de inertes, planos de água e improdutivos. Como classe 

mais alta temos a 11, também em todas as zonas, que identifica um modelo composto 

por resíduos lenhosos (7,5cm) resultantes de tratamentos silvícolas ou 

aproveitamentos. No entanto esta classe não é a mais elevada da classificação criada 

pelo Northern Forest Fire Laboratory (NFFL), pois como visto anteriormente a classe 

mais elevada é 13, que corresponde a grandes acumulações de resíduos de exploração 

grossos. Logo duas das classes mais perigosas deste modelo de classificação estão 

ausentes, o que poderá reduzir ligeiramente o risco de incêndios florestais.  

 

 
 

Figura 5.15 - Áreas de Intervenção dos corpos de Bombeiros Voluntários do concelho. 

 

No que respeita à média e ao desvio-padrão, nota-se que em todas as áreas de 

intervenção os valores da média e do desvio-padrão apresentam valores idênticos, e o 

desvio-padrão demonstra uma fraca variação entre os dados.  
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Figura 5.16 - Mapa dos modelos de combustível 2013 

 

Quadro 5.3 - Estatísticas dos modelos de combustível por local de intervenção. 

 

 

A classe mais frequente para todas as regiões é a classe 1, o que demonstra que 

grande parte do concelho é constituída por um pasto fino e seco com altura abaixo do 

joelho que cobre completamente o solo. Já a classe menos frequente é a 11, nas áreas 

Área de 
intervenção 

Nº de pixéis Área (m²) Mínimo Máximo Amplitude Média 

BV MALVEIRA 68797 110075000 0 11 11 2,10 

BV MAFRA 67397 107835000 0 11 11 2,74 

BV ERICEIRA 45971 73553600 0 11 11 1,87 

       

Área de 
intervenção 

Desvio 
padrão 

Somatório Variedade Moda 
Menos 

frequente 
Mediana 

BV MALVEIRA 2,23 144679 12 1 7 1 

BV MAFRA 2,52 184355 12 1 11 2 

BV ERICEIRA 2,20 85953 12 1 11 1 
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de acção dos BV Mafra e BV Ericeira, mas na área de intervenção dos BV Malveira é a 

classe 7.  

 

Por fim o somatório de todas as classes indica que das três áreas de intervenção 

aquela que apresenta maior perigosidade é a que esta sobre a alçada dos BV Mafra, 

pois é a que apresenta o valor mais elevado na soma dos modelos de combustível, 

ficando a área de operação dos BV Malveira em segundo e em terceiro a dos BV 

Ericeira. 

 

Por fim recorreu-se a uma análise usando as torres de vigia de incêndios, que no caso 

do concelho de Mafra é apenas uma (Figura 5.16), situada na Tapada de Mafra. 

 

 

TAPADA DE MAFRA 

x (Gauss Militar) 99250  

y (Gauss Militar)  220540  

Altura total  6 (m) 

Altura plataforrma 4 (m) 

 

 

Figura 5.16 – Torre de vigia da Tapada de Mafra. 

 

Com base na informação relativa à torre de vigia elaborou-se um mapa de bacias de 

visão (Figura 5.17), que permitiu ficar a saber quais as áreas do concelho que estão, ou 

não cobertas. Numa primeira análise pode-se verificar que cerca de 40% do território 

não é coberto pela torre de vigia, no entanto cruzando essa informação com a 

proveniente do modelo de combustível verifica-se que as áreas invisíveis se concentras 

nas classes 0, 1 e 2, as consideradas menos perigosas. No entanto, embora tenham 

pouco expressão percentual, ainda existem áreas de risco, pertencentes às classes 8 e 

9 do modelo de combustível que não são cobertas pela torre. 
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Figura 5.17 – Área do concelho de Mafra sob vigilância. 

 

Como já foi referido o modelo de combustível está relacionado com o uso e ocupação 

do solo e esta decorre essencialmente da acção antrópica. Assim considerou-se 

interessante analisar como se processa esta pressão humana em cada uma das áreas 

de intervenção. Para isso recorreu-se ao Índice de Transformação Antrópica (ITA). 

 

O ITA não é mais do que um indicador que permite quantificar o grau de modificação 

da paisagem. O ITA é calculado para cada tipo de ocupação do solo, e leva em 

consideração um nível de transformação antrópica específico para cada unidade de 

ocupação, a área ocupada por cada uso, e o número de áreas com a mesma ocupação. 

O produto final deste índice é um mapa que apresenta o grau de transformação 

antrópica, com o nível de transformação para cada tipo de ocupação (Karnaukhova e 

Loch, 2000, e Cruz et al., 1998). 

 

O ITA também pode ser utilizado para fazer uma avaliação da qualidade ambiental. 

Pois o índice foi criado para observar as modificações antrópicas no uso do solo para 
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bacias hidrográficas, e comparar as transformações entre as diferentes sub-bacias. O 

cálculo do ITA foi proposto por Lémechev (1982) e mais tarde modificado por Mateo 

(1991): 

 

 ( )
n

i i
i

ITA r p



1
 (5.1) 

 

o ri reflecte o nível de transformação antrópica da paisagem para cada uso do solo, o pi 

é o valor percentual da área ocupada por cada uso do solo relativamente à área total 

da sub-bacia e por fim o n é o número de tipos de uso do solo. 

 

Então para adaptar este índice ao estudo actual, no ri utilizaram-se as classes de 

ponderação anteriormente criadas presentes no Quadro 5.1, o pi vai ser o valor 

correspondente à percentagem da área, de cada tipo de ocupação do solo em relação 

à área total de intervenção de cada um dos corpos de bombeiros, e o n o número de 

classes dos tipos de ocupação do solo.  

 

No ri com a utilização das ponderações criadas, presentes no quadro x, pretendeu-se 

estabelecer uma relação entre as classe de ocupação naturais e aquelas que sofreram 

intervenção antrópica. Esta ponderação varia entre 1 e 6, representando o valor 1 um 

nível quase nulo de intervenção humana e o 6 uma transformação total do território. 

Esta ponderação permitiu alcançar o grau de transformação antrópica, necessária à 

criação do índice. 

 

A variável pi é feita a partir da quantificação das áreas de ocupação do solo por sector 

de intervenção dos corpos de bombeiros, os valores obtidos vieram em forma de 

percentagem, para ajudar a estabelecer uma comparação entre os diferentes sectores 

de intervenção. O resultado da aplicação do ITA encontra-se na Figura 5.18. 

 

O sector de intervenção de Mafra é aquele que apresenta o menor grau de 

artificialização, isso ocorre por causa da maior densidade florestal da área central do 

concelho relativamente às restantes áreas de intervenção. Os sectores de intervenção 

dos B.V. de Ericeira e Malveira apresentam um nível de intervenção antrópica 
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notoriamente superior, sendo o da área de intervenção da Ericeira ligeiramente 

superior. Acerca do padrão de distribuição do ITA o sector da Ericeira e Malveira 

ambos apresentam este índice mais elevado a norte, mas enquanto na área da Ericeira 

o ITA decresce para sul na área da Malveira o ITA é inferior no centro do sector. 

Comparativamente a área de intervenção de Mafra apresenta um padrão homogéneo 

sem grandes variações. 

 

 
 

Figura 5.18 - Mapa do Índice de Transição Antrópica por sector de intervenção. 

 

Observando este índice de uma perspectiva que leve em conta o risco relacionado com 

os incêndios florestais, conclui-se que os BV de Mafra são os que deverão ser mais 

prudentes, dada a naturalidade da paisagem da sua área de intervenção. Por outro 

lado caso ocorram incêndios que afectem as áreas de maior intervenção antrópica os 

danos materiais e perdas humanas poderão ser mais significativos. 
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5.2 – Pontos de água 

 

Com o objectivo de compreender de que forma os pontos de água se distribuem pelo 

concelho de Mafra, fizeram-se um conjunto de análises de distribuição geográfica. A 

partir de um conjunto de dados, é possível calcular um valor estatístico que represente 

características de distribuição, como o centro, aglomeração/dispersão à volta do centro e 

ainda a sua orientação. Além disso foi ainda calculada a densidade de Kernel dos pontos 

de água, a qual se traduz no número de pontos por km
2
. A densidade de Kernel difere da 

densidade tradicional na medida em que aquando do processo de cálculo dá mais 

importância aos pontos mais próximos que aos mais distantes, ao invés da densidade 

simples que assume toda a amostra como igual. A densidade de Kernel ajusta os dados à 

primeira lei da geografia que diz que tudo está relacionado mas o que está mais perto 

está mais relacionado. O resultado dessas análises pode ser visto na Figura 5.19. 

 

 
Figura 5.19 - Mapa de análise à distribuição dos pontos de água. 

 

Com a sobreposição da localização dos pontos de água sobre o mapa das áreas de 

intervenção, pode ser estabelecida uma relação entre a distribuição dos pontos de 
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água e as áreas de intervenção. Essa relação dá a possibilidade de ver de que forma os 

pontos de água se distribuem pelos diferentes sectores.  

 

Em primeira instância a média central, calculada através da média da distância entre 

todos os pontos, dá-nos o centro geográfico da distribuição. O desvio padrão da 

distância, determinado através da soma da distância do desvio padrão ao ponto 

central e representado sob a forma de círculo, representa o grau de concentração ou 

dispersão da distribuição relativamente à média. E o desvio padrão elíptico também foi 

determinado através da soma da distância do desvio padrão ao ponto central só que 

desta vez é representado sob a forma de elipse. A diferença relativamente ao desvio 

padrão da distância é que para além do grau de dispersão demonstra também a 

tendência direccional da distribuição dos pontos de água. 

 

Como esperado estas medidas de análise de distribuição ajudaram a distinguir um 

padrão na distribuição dos pontos. E levaram a concluir que os pontos de água se 

encontram mais concentrados a norte do concelho, mais propriamente na área de 

intervenção dos BV Mafra. O que poderá ser algo positivo, visto que é o sector de 

intervenção que apresenta uma maior densidade de ocupação florestal e os modelos 

de combustível mais susceptíveis à ocorrência de incêndios florestais. Sobre o grau de 

dispersão dos pontos de água, através de um desvio padrão de cerca de 6km 

relativamente a uma amplitude de cerca de 24km (maior distância entre os dois 

pontos mais afastados), conclui-se que é uma distribuição concentrada.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No planeamento cada vez mais se sente a necessidade de conhecer com rigor o 

ambiente que nos rodeia. Deste modo, é premente, inventariar, classificar, medir e 

quantificar uma enorme quantidade de informação. Neste contexto, é bem conhecida 

a importância da fotografia aérea no que respeita à riqueza de informação que 

contém. Contudo, são necessárias ferramentas ou soluções capazes de responder à 

quantificação e medição de muitos dos elementos identificados nas imagens. 

 

As fotografias aéreas verticais são as mais usadas em SIG, por apresentarem menos 

distorções e, consequentemente, permitirem cartografar as formas do terreno. No 

entanto, para as exigências actuais nem mesmo a fotografia aérea é suficiente, tendo 

de se recorrer a ortofotomapa. Um ortofotomapa é uma representação fotográfica de 

uma região da superfície terrestre, na qual todos os elementos apresentam a mesma 

escala, livre de erros e deformações, com a mesma validade de um plano cartográfico. 

 

Um dos principiais elementos que se pode extrair de um ortofotomapa é a ocupação 

do solo. A cartografia temática de uso e ocupação do solo, é uma ferramenta 

indispensável no estudo da Geografia, em geral, e no planeamento, em particular. 

Nesta cartografia existem diversas especificações técnicas que estão dependentes do 

fim a que se destina, tais como a escala, unidade mínima e nomenclatura das classes. 

 

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, estudo do risco de incêndio, entre outros). 
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As técnicas de interpretação visual de imagens fazem parte dos métodos de análise de 

dados em Detecção Remota. Essa análise pode ser efectuada através de diferentes 

técnicas, entre as quais, a fotointerpretação. Este método ainda apresenta vantagens 

em termos de rigor face aos métodos de classificação automáticos, tendo adquirido 

um novo impulso com o desenvolvimento tecnológico recente, principalmente no 

campos dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

 

Uma das maiores e mais poderosas capacidades de um SIG é a possibilidade de gerar 

nova informação a partir da já existente em uma ou várias bases de dados geográficas. 

Esta característica, aliada às também poderosas capacidades de consulta, fazem dos 

SIG ferramentas ou instrumentos essenciais em todas as áreas do conhecimento. Em 

concreto, os SIG permitem produzir, obter e analisar dados georreferenciados. Esses 

dados são na maioria dos casos considerados como mapas. 

 

Pode-se assim afirmar que a integração SIG versus Detecção Remota tem, no estudo 

da análise evolutiva das transformações decorridas sobre o uso do solo, um 

aplicabilidade quase directa, com claros ganhos de precisão e rapidez à medida que se 

têm desenvolvido novos algoritmos computacionais. Não obstante, esta metodologia 

não constitui uma panaceia para todos os problemas de ordenamento. A 

complexidade de situações existentes e a dificuldade de criação de uma semântica 

comum é por demais evidente aquando da necessidade de determinar uma legenda 

suficientemente explícita e representativa das transformações decorridas entre datas, 

para uma mesma área geográfica. 

 

O presente relatório teve por objectivo a actualização de três temas cartográficos. O 

mais relevante dos quais era a carta de Uso e Ocupação do Solo. Decorrente desta 

carta foram ainda extraídos os pontos de água e criado, por reclassificação, a carta de 

combustível Realizou-se ainda uma análise e comparação das mudanças de uso e 

ocupação do solo assente na carta obtida (2013) e a na situação existente 

anteriormente (2009). 
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Ao nível de Portugal Continental verifica-se que o País apresenta duas classes de 

ocupação claramente predominantes, a florestal e de meios naturais e a agrícola e 

agro-florestal, em que a florestal tem uma área ligeiramente maior. E ao longo dos 

últimos anos a área artificializada teve um ligeiro crescimento acompanhado de uma 

óbvia redução das áreas florestais e meios naturais, agrícolas e agro-florestais. 

Relativamente ao município de mafra destaca-se a grande expansão do tecido urbano 

do ano 2000 para 2009 acompanhado pelo aumento da área de ocupação agrícola que 

passou a ser dominante no concelho, correspondendo a quase metade da área deste. 

Fenómeno explicado pelos subsídios e apoios à actividade agrícola, desenvolvimento 

tecnológico, investimento nas região balnear que culminou com a atribuição do título 

de qualidade de ouro a algumas praias e pela construção de novas vias de 

comunicação.  

 

O uso e ocupação do solo foi obtido por fotointerpretação sobre uma área amostra em 

que se sentiram algumas dificuldades, que foram ultrapassadas com o apoio do 

coordenador do SMPCTF e de Segurança Rodoviária, graças ao seu bom conhecimento 

de todo o território concelhio. 

 

Na análise da carta obtida concluiu-se que a área agrícola é a ocupação dominante, 

principalmente na região Norte e Este do concelho, que os incultos ocupam 

aproximadamente um quarto da área do município, portanto mais de metade da área 

do concelho é ocupada por terrenos agrícolas ou incultos. A restante parte do 

munícipe é maioritariamente ocupada por área  orestal e social, que correspondem às 

    e     maiores áreas do concelho, respectivamente. E numa análise mais 

pormenorizada identificaram-se 7 classes de ocupação que se destacaram por uma 

elevada ocupação: o eucalipto, povoamento misto, herbáceas, sequeiro, pomar/vinha, 

edificado aglomerado e matos diversos. 

 

Analisando as alterações que ocorreram na ocupação do solo, concluiu-se que estas 

não foram muito significativas. As alterações mais relevantes foram uma redução da 

área agrícola, um aumento da área social e de incultos. A redução da área agrícola 

justifica-se com o desinteresse da população mais jovem pela actividade agrícola, 
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construção de edificado, o falecimento da faixa etária mais ligada à actividade agrícola 

e a rotação das culturas. As mesmas razões explicam o crescimento da ocupação do 

solo de incultos, pois foi para a classe dos incultos que a área agrícola perdeu mais 

terreno. Viu-se que o crescimento do tipo de ocupação social se deveu ao aumento da 

atractividade e acessibilidade do município devido aos investimentos nas áreas 

balneares e à criação da A-21, e ao consequente aumento da população residente.  

 

Numa análise mais pormenorizada dentro de cada tipo de ocupação destacaram-se as 

seguintes alterações; na ocupação do tipo florestal um aumento da área de eucalipto, 

pinheiro bravo e povoamento misto (duas espécies que existem em quantidade 

semelhante dentro de uma mesma área), na ocupação do tipo incultos todas as suas 

classes apresentaram um decréscimo à excepção das herbáceas e matos diversos que 

aumentaram, na ocupação do tipo agrícola todas as áreas apresentaram um 

decréscimo e por fim na área social todas as classes aumentaram sendo o crescimento 

mais significativo o do edificado isolado.  

 

O método da matriz de transição levou a concluir que a maioria da área ganha pelas 

ocupações do tipo social e incultos era antigamente ocupada por terreno agrícola, logo 

a explicação para a perda de área agrícola está relacionada com o abandono dos 

terrenos, rotação de culturas e expansão da área social. Por fim foi também feita uma 

análise em que foi dada uma ponderação às 27 classes de ocupação do solo, para 

verificar se o solo se tinha tornado mais ou menos artificial, concluiu-se que tal como 

anteriormente as alterações foram pouco notórias. E desta análise resultou uma 

alteração de apenas 10% de todo o território, em que as alterações tanto para natural 

como para artificial eram de cerca de 5% cada uma, dentro dos 10%. 

 

Pela experiência retirada deste projecto concluiu-se que futuramente a actualização da 

carta de uso e ocupação deveria ser actualizada num intervalo de 6 ou 7 anos. Pois as 

alterações verificadas de 2000 para 2009 demostraram ser bastante acentuadas, e 

durante a execução deste projecto que intervalou um período de 4 anos em relação à 

última carta, verificaram-se alterações pouco significativas, além do mais o eucalipto, 
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que é uma espécie abundante no concelho, esta sujeito a corte ao fim de 7 anos e a ter 

novas plantações ao fim de 9 anos. 

 

Ainda assim este trabalho poderia ter tido uma actualização mais rigorosa e um erro 

menor, com um maior número de horas de trabalho de campo e com um 

ortofotomapa mais actual. Mas todos os objectivos estabelecidos pela entidade em 

questão foram cumpridos com empenho e dedicação, ao melhor nível possível. 

 

Tanto a execução deste projecto como este estágio, provaram ser importantes para a 

obtenção de novos conhecimentos e experiência no campo dos SIG, e da Geografia. Tal 

como para uma melhor noção sobre o funcionamento de um Serviço Municipal de 

Protecção Civil, que tanta importância tem na prevenção e mitigação de catástrofes 

que ponham em causa a segurança da população. Porque no final de tudo a população 

é o principal grande cliente deste serviço. 
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