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RESUMO 

 

A compreensão dos aspectos estruturais e funcionais dos ecossistemas implica a 

realização de estudos em distintas escalas espaciais, uma vez que alterações da 

paisagem como a desflorestação ou urbanização podem modificar a natureza e os ritmos 

dos processos no seio dos ecossistemas. A fragmentação da paisagem, por exemplo, 

pode alterar a taxas de recuperação dos ecossistemas, ao condicionar a dispersão de 

espécies pioneiras. Devido a estes efeitos, numerosos estudos têm focado as mudanças 

dos padrões espaciais que ocorrem no território, i.e. dinâmica da paisagem. 

 

Com uma enorme capacidade de fornecer dados (comparáveis) a várias escalas e datas, 

a Detecção Remota (DR) revela-se uma ferramenta poderosa para analisar as dinâmicas 

da paisagem. As técnicas de detecção remota podem gerar, por exemplo, mapas de 

coberto do solo com distintas resoluções espaciais e temporais. Estes mapas podem ser 

analisados com recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e assim revelar 

qualitativa e quantitativamente as dinâmicas da paisagem. 

 

Efectivamente, o desenvolvimento da tecnologia SIG veio permitir avaliar através de 

novas ferramentas analíticas, as alterações que ocorrem ao nível da paisagem e ajudar 

na decisão ao nível do Ordenamento do Território e da Gestão e Conservação da 

Natureza. Neste contexto, reconhece-se a importância e necessidade da aplicação de 

métricas da paisagem, uma vez que podem quantificar e avaliar os efeitos das 

actividades humanas no ambiente, permitindo analisar a alteração da ocupação do solo. 

 

Na presente dissertação estudou-se a evolução da paisagem a partir de cartas de uso e 

ocupação do solo, obtidas por detecção remota (imagens Landsat), ao longo de 14 anos 

(1984-2010), no concelho de Estremoz. Como segundo objetivo, num estudo a uma 

escala maior, analisou-se de forma quantitativa a estrutura da paisagem da freguesia 

com o mesmo nome (Estremoz), com aplicação das Métricas da Paisagem. 

 

Palavras-chave: SIG e DR; Uso e Ocupação do Solo; Evolução da Paisagem; Métricas 

da Paisagem. 
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ABSTRACT 

 

The understanding of the structural and functional aspects of ecosystems involves 

studies on different spatial scales, since landscape changes such as deforestation or 

urbanization can modify the nature and the rhythms of the processes within ecosystems. 

The fragmentation of the landscape, for example, can change the recovery rates of 

ecosystems, by making the dispersion of pioneer species. Due to these effects, 

numerous studies have focused on the spatial patterns of changes occurring in the 

territory, i.e. landscape dynamics. 

 

With a huge capacity to provide data (comparable) at various scales and dates, the 

Remote Sensing (RS) proves to be a powerful tool to analyze the dynamics of the 

landscape. The remote sensing techniques can generate, for example, land cover maps 

with different spatial and temporal resolutions. These maps can be analyzed using a 

Geographic Information Systems (GIS) and so qualitatively and quantitatively reveal 

the dynamics of the landscape. 

 

Effectively, the development of GIS technology has allowed evaluating through new 

analytical tools, the changes that occur at the landscape level and help in deciding the 

level of Planning and Management and Nature Conservation. In this context, it is 

recognize the importance and necessity of the application of landscape metrics, since 

they can quantify and evaluate the effects of human activities on the environment, 

allowing analyzing the change of land use. 

 

In present work, it studied the evolution of the landscape from letters of land use, 

obtained by remote sensing (Landsat), over 14 years (1984-2010), in the county of 

Estremoz. As a second aim, a study on a larger scale, it analyzed quantitatively the 

structure of the landscape of the parish of the same name (Estremoz), with application 

of landscape metrics. 

 

Keywords: GIS and RS; Land Use Cover; Landscape Evolution; Landscape Metrics. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

A preocupação com o planeamento territorial leva a que se exerça grande influência 

sobre a gestão da paisagem, através do conhecimento dos limites e das potencialidades 

de uso económico de cada espaço, de forma a rentabilizá-lo o melhor possível, não 

descorando contudo a importância da conservação dos recursos naturais. A conservação 

dos recursos naturais e o planeamento do uso e ocupação do solo são pontos essenciais 

para a sustentabilidade. 

 

A paisagem é considerada por vários autores como um sistema complexo, dinâmico, 

onde vários factores naturais e culturais se influenciam mutuamente e se modificam ao 

longo do tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global (Farina 1997, 

Forman e Godron 1986, Naveh e Lieberman 1989, Zonneveld 1990). Correia et al. 

(2001) afirmam que em 1995 as paisagens na Europa tinham recentemente sido 

reconhecidas como uma componente fundamental do património natural, histórico e 

científico. No mesmo ano, aquando do Dobris Assessment (Stanners e Bourdeau, 1995) 

e, mais recentemente, na Convenção Europeia da Paisagem (Conselho da Europa, 

2000), as paisagens são referidas como constituindo um elemento fundamental da 

identidade local e regional. 

 

Correia et al. (2001) fazem ainda referência a vários documentos de âmbito europeu que 

citam a paisagem como a expressão das numerosas relações estabelecidas ao longo do 

tempo e num determinado território entre os factores naturais e humanos. Nestes 

documentos, a paisagem é considerada como uma das bases mais adequadas para a 

gestão integrada e equilibrada do espaço (Green, 2000; Washer, 2000; Washer e 

Jongman, 2000; Vos e Klijn, 2000).  

 

A quantificação da estrutura da paisagem é geralmente baseada em mapas temáticos, 

nos quais as propriedades são representadas qualitativamente e lhes são atribuídos 

rótulos arbitrários, e.g. tipo de ocupação, tipo de solo, tipo de geologia, o que 

nãoinviabiliza que por vezes as suas propriedades quantitativas sejam expressas de uma 

forma discreta, e.g. idade de uma formação rochosa. Relativamente à caracterização da 

paisagem, a sua complexidade leva quase sempre a uma abordagem simplificada dessa 
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caracterização. A cartografia digital temática constitui uma ferramenta indispensável no 

apoio a tomadas de decisão, quer ao nível do desenvolvimento de planos de 

ordenamento e planeamento do território, quer na definição de políticas de gestão. 

 

O desenvolvimento da tecnologia em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

disponibilizou um conjunto de ferramentas analíticas de grande utilidade para o 

ordenamento do território. Neves et al. (2001) referem que podem efectuar-se estudos 

utilizando os indicadores de paisagem conjuntamente com a detecção remota (DR) e os 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG). A DR em combinação com os SIG, podem 

produzir dados com a mesma metodologia e com a resolução espacial adequada para 

estudos em áreas remotas e/ou com falta de dados. As imagens provenientes de satélites 

são actualmente o melhor método de produzir cartografia de uso e ocupação do solo 

(Jansen e Di Gregorio, 2004). Os custos da obtenção de dados com boa resolução 

espacial são muito menores usando imagens de satélite em comparação com métodos de 

levantamento tradicionais, i.e. fotografias aéreas/ortofotomapas. 

 

O uso e ocupação do solo, bem como as respectivas alterações,são elementos 

fundamentais para a definição do sentido das alterações globais (Vitousek, 1992; 

Walker e SteVen, 1996). Além disso, também apresentam implicações importantes em 

muitos temas da política internacional (Nunes e Auge, 1999). A implementação das 

diferentes políticas agrícolas, florestais e de conservação da natureza têm sido 

responsáveis pela alteração da paisagem, induzindo diferentes tipos de uso e de 

ocupação do solo, que acabam por condicionar a sua conservação e a sua capacidade em 

assegurar a sua função, e por consequência a manutenção dos valores naturais. 

 

Hobbs (1994) refere a preocupação com o estudo das inter-relações do homem com o 

seu espaço de vida e com as aplicações práticas na avaliação da ocupação do solo com a 

sua aptidão de uso, para contribuição de uma adequada gestão do solo e dos valores 

naturais, mediante a análise de uma determinada região à escala da paisagem, num 

determinado período temporal. A investigação das alterações no uso e ocupação do solo 

foca-se, por vezes, na descrição geral das mesmas, podendo usar dados de satélite como 

uma ferramenta qualitativa para estudar um ecossistema específico (Carlson e 

Sanchez-Azofeifa, 1999). Rainis (2003) sugere que para a monitorização das mudanças, 
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para além do estudo da composição da paisagem também deve ser considerada a sua 

estrutura/padrão/configuração.  

 

O mapeamento da paisagem ao longo do tempo, incorporando as relações espaciais e 

quantificando a sua estrutura é componente crítica para um estudo de análise de 

alterações. Para melhor revelar as dinâmicas da paisagem, o desafio da análise por DR 

passa pela inferência de processos ecologicamente significativos a partir dos 

instantâneos das imagens. Assim a integração da ecologia da paisagem, com a DR e os 

SIG num âmbito mais abrangente designado de ciência de informação geográfica, pode 

fornecer os meios para entender as dinâmicas da paisagem a partir de dados 

temporalmente discretos com o auxílio das métricas de paisagem (Crews-Meyer, 2002). 

Durante várias décadas as medidas quantitativas dos padrões espaciais, e.g. métricas de 

paisagem, foram usadas para ligar processos ecológicos e ambientais com padrões 

encontrados na paisagem (Krummel et al., 1987; O’Neill et al., 1988). 

 

Em resposta a este crescente suporte teórico e empírico, aliado a desenvolvimentos 

tecnológicos, diversas agências, e.g. European Environment Agency (EEA), 

reconheceram a necessidade e a importância dos indicadores de paisagem no 

planeamento, visto que, a avaliação das implicações das actividades humanas no 

ambiente pode ser expressa em termos do uso e ocupação do solo e de variações na 

estrutura da paisagem, que podem ser quantificadas através desses mesmos indicadores. 

 

Os indicadores de paisagem, como por exemplo a fragmentação ou a diversidade, 

adquirem cada vez mais predominância junto das comunidades política e científica, na 

medida em que ajudam a compreender a complexidade estrutural da paisagem. Diversos 

autores têm defendido que o estudo e avaliação da estrutura da paisagem por aplicação 

de indicadores de paisagem é, talvez, o método de maior eficácia para a avaliação das 

condições locais e regionais (Turner, 1989; O’Neill et al., 1994). O recurso a 

indicadores é, por parte da União Europeia, bastante frequente aquando da tomada de 

decisões em várias áreas. Por exemplo, os processos de erosão e sedimentação que 

ocorrem na paisagem podem ser preditos com recurso a indicadores de estrutura da 

paisagem. A quantificação das relações entre as alterações da estrutura da paisagem e 
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diferentes processos subjacentes constitui uma fonte de informação que promove o 

conhecimento da dinâmica da paisagem. 

 

A EEA (1999) defende a necessidade de criar um conjunto de indicadores que possam 

ser utilizados por todos os municípios de um país ou até internacionalmente, como 

forma de compreender de um modo global a evolução das actividades humanas e os 

seus impactos. A mesma entidade, num estudo sobre os efeitos do crescimento urbano 

na União Europeia (EEA, 2006), alerta para que isso é possível, mas que também é 

necessário ter em conta que indicadores utilizados numa determinada área podem não 

ser apropriados para outra. 

 

Esta dissertação tem como objectivo a utilização de ferramentas de SIG e de DR para a 

caracterização da estrutura e alterações da paisagem através de um conjunto de 

indicadores de paisagem definidos na literatura. Os indicadores seleccionados tiveram 

por base diversos estudos como por exemplo os de Riitters et al. (1995), O’Neill et al. 

(1994) e Eiden et al. (2000). Os últimos dois foram, respectivamente, elaborados para a 

United States Environmental Protection Agency (USEPA) e para a EEA. 

 

Todo o trabalho será desenvolvido com base numa área concreta, o concelho de 

Estremoz. Este faz parte do distrito de Évora, correspondendo ao Alentejo Central 

(NUT III).Tendo em conta os limites geográficos, o concelho é demarcado a Norte 

pelos concelhos de Sousel e Fronteira, a Nordeste por Borba, a Sul por Redondo e Oeste 

por Évora e por Arraiolos. Pretende-se estudar a evolução da ocupação do solo no 

concelho durante o período 1984 - 2010, através da análise da evolução temporal da 

ocupação de solo e da análise quantitativa da estrutura da paisagem, com aplicação de 

diversas Métricas da Paisagem. A estrura da paisagem é ainda objecto de um estudo 

mais detalhado efectuado ao nível da freguesia (Estremoz). O trabalho está organizado 

essencialmente em quatro grandes capítulos enquadrados pela introdução e pelas 

considerações finais (Figura 1.1). 

 

O segundo capítulo - Paisagem e Ecologia da Paisagem - é constituído pelos conceitos 

de Paisagem e Ecologia de Paisagem. O conceito de paisagem está associado a uma 

diversidade de factores: a estrutura ecológica, o relevo, o tipo de solos, a flora, a fauna, 
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e as marcas da ocupação e actividade humanas no passado, no presente e provavelmente 

no futuro.  

 

 

Figura 1.1 - Esquema conceptual da dissertação. 

 

O terceiro capítulo, designado Métricas da Paisagem, descreve os indicadores, i.e. 

métricas, utilizados para quantificar a estrutura da paisagem do concelho de Estremoz. 

Quanto ao quarto capítulo, intitulado Detecção Remota, são explicados todos os 

processos relativos à elaboração de cartas de uso e ocupação do solouso e ocupação do 

solo através de dados remotos orbitais e discute-se a sua utilidade para a caracterização 

da estrutura e evolução da paisagem. Este capítulo envolve todas as etapas para a 

criação dos dados de base necessários à modelação ao nível do concelho.  

 

Por fim, o quinto capítulo, denominado de Evolução e Caracterização da Paisagem, 

apresenta os principais resultados da evolução do uso e ocupação do solouso e ocupação 

do solo no período em estudo, da análise da evolução da estrutura da paisagem a nível 

da classe e o resultado estatístico que indica, por sua vez, se a paisagem é heterogénea 

ou homogénea através de análise de agrupamentos, i.e. clusters. 
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Capítulo 2 - Paisagem e Ecologia da Paisagem 

 

Na época do Renascimento a paisagem foi descoberta através da pintura. Essa 

descoberta deve-se a três factores: ao interesse sobre a natureza, a posição das pessoas 

em relação ao ambiente e a ruptura das ideias teológicas da Idade Média. O surgimento 

da paisagem foi acompanhado de uma revolução científica, técnica e cultural que tornou 

a natureza objecto de conhecimento.  

 

A pintura desempenhou um papel determinante na construção dos códigos estéticos de 

apreciação da natureza. A pintura da paisagem levou as pessoas a olhar a natureza com 

outros olhos, pois ao fazer da natureza tema de quadros, objecto e condição de beleza, o 

território era valorizado como um espectáculo estético (Ronai, 1976). 

 

Por seu turno, a Geografia é institucionalizada no final do séc. XIX (1870) na qualidade 

de ciência ecológica, i.e., charneira entre o meio e a actividade humana. No início do 

Séc. XX, ainda na vigência do paradigma ecológico, a escola possibilista francesa, 

exponenciada por Vidal de la Blache, revitaliza o conceito científico de paisagem, 

cimentando-o no humanismo histórico e nas relações de contingência entre o mundo 

natural e as acções humanas.  

 

Na paisagem analisam-se formas associadas à sua funcionalidade e procuram-se sínteses 

regionais, integrando aspectos físicos e humanos, formas de sentir e de agir, de acordo 

com padrões culturais e civilizacionais. O regionalismo reflectiu-se na produção 

cartográfica através de um considerável aumento do número de cartas, esboços e 

desenhos a médias e grandes escalas, muitas vezes expressando, numa mesma 

representação, aspectos físicos (formas de relevo, estruturas litológicas, outras) e 

humanos (usos agrícolas, tipo de habitações, outros) da paisagem (Figura 2.1). 

 

Neste capítulo estão apresentados os conceitos de Paisagem e, subsequentemente de 

Ecologia de Paisagem. Como veremos, a Paisagem é o resultado da interacção de vários 

factores ao longo do tempo. 
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Figura 2.1 - Escarpa de Alportel (Vista da Pousada de S. Brás) – Mariano Feio, 

Geomorfologia histórica, Desenho F. Galhano, Escala indeterminada, 1952. 

 

2.1 - Evolução do Conceito de Paisagem em Geografia  

 

A palavra paisagem já existia na Idade Média, ou mesmo anteriormente, nas línguas 

românicas: paisagem (português), paisaje (espanhol), paysage (francês), paesaggio 

(italiano), a partir do termo “pagus” (país). Também nas línguas germânicas a partir do 

termo “land”, landschaft (alemão), landscape (inglês), landschap (holandês), landskab 

(dinamarquês). Do século XVI até ao século XVIII, a paisagem surge como conceito 

estético com o objectivo de descrever o território através da pintura. Pelo menos a partir 

do século XVIII a paisagem é reconhecida como a fisionomia de uma dada área, a sua 

expressão visível.  

 

Esse termo paisagem foi introduzido como conceito geográfico-científico no início do 

século XIX por Alexander Von Humbolt, considerado como o grande pioneiro da 

geografia física e geobotânica (Naveh e Lieberman, 1989). Este investigador definiu a 

Paisagem como “Der Totalcharakter einer Erdgegend” – o carácter total de uma área 

geográfica. Procurando conhecer as inter-relações entre os componentes da paisagem, 

Humboldt tinha como principal preocupação as características físicas do meio-ambiente, 

sem todavia negligenciar os aspectos humanos. 

 

Para Humboldt, a paisagem ocupa um lugar de destaque na Geografia quando se 

constitui disciplina científica na Alemanha no século XIX, embora o conceito não fosse 

muito exacto. Landschaft podia significar uma porção da superfície da terra tal como era 

entendida pelo observador (para ele, paisagem é o carácter total de uma região da terra).  
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Neste período existiam dois métodos de estudar as paisagens: o método morfológico e o 

método corológico. O primeiro divide a estrutura da unidade de observação em 

elementos constituintes, as formas, que são examinadas pela sua função, origem e 

evolução, classificando-as numa sequência de desenvolvimento e percebendo a 

contribuição dos conjuntos para o total (Cosgrove, 1984). O segundo, por seu lado, 

destaca os factores físicos, naturais e humanos de uma determinada área e as suas 

inter-relações, possibilitando uma aproximação entre os conceitos de paisagem e região. 

Na década de 1920, Carl Sauer em “ Morfologia da Paisagem” descreve a paisagem 

como um organismo complexo que resulta da associação de elementos naturais, 

culturais e humanos (Maximiano, 2004). 

 

Em 1938, no Congresso Internacional em Amesterdão, houve um consenso em relação 

ao conceito de paisagem. Mais que uma entidade fisionómica e estética, a paisagem 

passaria a integrar todas as relações genéticas, dinâmicas e funcionais que ligam as 

componentes de cada parte da superfície do globo. Também na década de 1930, Carl 

Troll readaptou a definição de Humboldt para Ecologia da Paisagem. O objectivo era 

interligar a dimensão espacial, horizontal, da abordagem geográfica, com a dimensão 

funcional, vertical, da abordagem ecológica. 

 

Bertrand (1968) define a paisagem como sendo uma determinada porção do espaço que 

resulta da combinação dinâmica dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, os quais 

interagindo dialecticamente uns sobre os outros formam um conjunto único e 

indissociável em constante evolução. Por sua vez, Zonneveld (1979) entende a 

paisagem como uma parte do espaço na superfície terrestre abrangendo um complexo de 

sistemas caracterizados pela actividade geológica, da água, do ar, de plantas, de animais 

e do homem e por suas formas fisionómicas resultantes, que podem ser reconhecidas 

como entidades. Ainda em Zonneveld (1979), a paisagem é considerada como uma 

entidade formada pelo trabalho mútuo da natureza viva e inorgânica em uma parte 

reconhecida da superfície terrestre. 

 

Dentro de uma visão histórica, a evolução do estudo de paisagem deve-se muito à 

escola geográfica da ex-União Soviética. Nessa linha, Naveh e Lieberman (1989) 

relatam que com o desenvolver das ciências da terra, o significado do termo paisagem 
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foi-se direccionando para a caracterização de formas fisiográficas, geológicas e 

geomorfológicas, tornando-se sinónimo de forma de relevo. Ao contrário, na ex-União 

Soviética, alguns estudos com o fim de conhecer as características do território, levaram 

a escola geográfica a desenvolver uma interpretação muito mais abrangente do conceito 

de paisagem, incluindo nesta ambos os fenómenos orgânicos e inorgânicos e 

denominando esse estudo como Geografia da Paisagem. 

 

Mais recentemente, Turner e Gardner (1991) referem-se à paisagem como as formas de 

relevo de uma região e seus habitats associados à escala de hectares ou de vários 

quilómetros quadrados. Em Florença, no dia 20 de Outubro de 2000, o Conselho da 

Europa, na Convenção Europeia da Paisagem, “define” a paisagem como uma parte do 

território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da 

interacção de factores naturais ou humanos. Para a Convenção da Paisagem, a paisagem 

representa uma componente fundamental do património cultural e natural europeu 

contribuindo para o bem-estar humano e para a consolidação da identidade europeia. 

 

Em Portugal, segundo a Lei de Base do Ambiente, paisagem pode ser considerada a 

unidade geográfica, ecológica e estética resultante da acção do homem e da reacção da 

Natureza. As paisagens exprimem a unicidade e identidade de cada lugar (genius loci), 

reflectindo tanto a história natural como cultural de um território num determinado 

momento (Washer e Jongman, 2000). A paisagem pode ser entendida como a 

consequência visível dos processos resultantes da interacção entre os diversos factores 

(abióticos, bióticos e humanos) que variam de acordo com o lugar e o tempo e que 

contribuem para o genius luci “espírito do lugar” (Makhzoumi e Pungetti, 1999).  

 

Assim a paisagem pode ser compreendida como um sistema complexo e dinâmico onde 

os vários factores naturais e culturais exercem influência entre si evoluindo em conjunto 

no decorrer do tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global 

(Farina,1997; Forman e Gordon,1986; Naveh e Liebermam, 1989; Zonneveld,1990). A 

articulação de factores como a litologia, o relevo, a hidrologia, o clima, os solos, a flora, 

a fauna, o uso e ocupação do solouso e ocupação do solo, as actividades humanas e 

culturais ao longo do tempo são essenciais para entender a paisagem como uma 

realidade multifuncional (Figura 2.2).   
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Figura 2.2 - Esquema conceptual sobre o conceito de paisagem. 

 

O tempo é determinante para a formação das paisagens, pois é através do tempo que se 

moldam as formas do relevo. Ao longo do tempo a vegetação cresce, seja por evolução 

natural ou acção humana. Da mesma forma, o tempo é condição indispensável para a 

evolução e o progresso das sociedades humanas. As paisagens são entidades em 

mudança constante. Uma mudança que é consequência directa da natureza biológica dos 

elementos vivos que a compõem ou nela participam (as árvores, as culturas, as pessoas, 

as sociedades humanas); da acção exercida pelos elementos naturais (cheias, 

deslizamentos, erosão) sobre o território; e pelos impactos das actividades económicas. 

Esta mudança decorre da sua vitalidade e da sua identidade física e biológica; e é tanto 

mais intensa quanto mais intensa é a pressão do uso que sobre ela se exerce.  

 

Este conceito de paisagem, como exposto acima, encaixa perfeitamente na aplicação de 

técnicas geoprocessamento, pois é através do mapeamento desses padrões por DR e 

através da análise das suas relações espaciais - obtidas com recurso a informação 

armazenada em SIG - que se procura não só identificar paisagens distintas, mas também 

desvendar os processos de que resultaram. 

 

2.2 - Ecologia da Paisagem  

 

O termo ecologia de paisagem foi introduzido, pela primeira vez, em 1939 pelo 

geógrafo alemão Carl Troll (Troll, 1971). Nessa altura, Troll desafiou geógrafos e 

ecologistas a trabalharem em estreita colaboração, visando a fundação de uma nova 

O uso do solo exprime uma 
dimensão cénica e visual

Suporte de vida
Representa o território e a 

sua dimensão física

Paisagem

Unidade Geográfica Unidade Ecológica Unidade Estética
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ciência ecológica, i.e. ecociência, que teria o objectivo de unificar os princípios da vida 

e da terra. O objectivo dessa nova ciência passava a ser o estudo de paisagem, a qual, 

segundo Troll (1971), poderia ser definida como uma entidade total espacial e visual, 

integrando a geosfera e a biosfera. A partir dessa época, várias escolas de geografia e 

ecociência desenvolveram também novos conceitos sobre o termo Paisagem, como nos 

exemplos de Bertrand (1968), Zonneveld (1979) e Turner e Gardner (1991). 

 

Na prática, a ecologia de paisagem combina abordagem horizontal do geógrafo, através 

do exame das inter-relações espaciais de um fenómeno natural, com a abordagem 

vertical de um ecologista. As relações verticais estavam direccionadas dentro de uma 

unidade espacial relativamente homogénea (como por exemplo: as relações entre 

plantas, animais, água e solo) enquanto as relações horizontais estão direccionadas para 

várias unidades espaciais (Casimiro, 2002). Por isso, pode considerar-se que se 

desenvolveu a partir de uma interface comum entre as duas ciências, cujo tema central é 

a paisagem. 

 

De acordo com Bunce e Jongman (1993), as bases fundamentais da ecologia da 

paisagem foram desenvolvidas por Tranley (1935) em Inglaterra, Sukachev e Dylis 

(1964) na Rússia, Zonneveld (1979) na Holanda, Vink (1983) na Checoslováquia, 

Risser et al. (1983) em França e, posteriormente, Forman e Gordon (1986) na América. 

Muitas disciplinas também contribuíram para o desenvolvimento da ecologia de 

paisagem. Por exemplo, os economistas e os geógrafos desenvolveram muitas técnicas 

para ligar padrões e processos em grande escala, e.g. modelos dirigidos para questões de 

Geografia Humana (Abler et al., 1971; Chorley e Hagget, 1971; Harvey, 1976). 

 

A ecologia da paisagem, com o interesse na estrutura da paisagem e na função da 

paisagem (Turner, 2005) é adequada para a análise das paisagens em múltiplas escalas. 

Esta envolve o estudo dos padrões da paisagem, das interacções entre manchas num 

mosaico, das interacções num mosaico de paisagem e a forma pela qual estes padrões e 

interacções mudam no tempo. Também considera o desenvolvimento e dinâmica da 

heterogeneidade espacial e os seus efeitos nos processos ecológicos e a gestão da 

heterogeneidade espacial (Risser, 1984). 
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De ponto vista da ecologia da paisagem, a paisagem é uma área heterogénea do 

território, composta por um acervo de ecossistemas em interacção, que se repete no 

espaço de forma similar. A fotografia aérea é por vezes útil para identificar os 

ecossistemas que compõem uma paisagem, bem como a sua fronteira que é geralmente 

distinta, especialmente em termos da estrutura da vegetação (Forman e Godron, 1986). 

 

Segundo Farina (2000), em termos ecológicos uma paisagem é mais do que um lugar, 

mais do que um local geográfico ou um mosaico de cobertos; é na realidade o contexto 

físico e funcional em que processos ecológicos e organismos relacionados ocorrem a 

diferentes escalas espaciais e temporais. Poderíamos definir paisagem simplesmente 

como “uma porção do mundo real” na qual estamos interessados em descrever e 

interpretar processos e padrões.  

 

As paisagens são explicadas por entidades heterogéneas de múltiplos tipos e por 

arranjos espaciais do ecossistema. O arranjo de diferente tipo de ecossistema constitui o 

padrão espacial da paisagem (mosaico da paisagem) enquanto as interacções entre 

ecossistemas representam o principal mecanismo ou processo que cria ou mantém o 

padrão da paisagem (e.g. o movimento de energia, matérias ou espécies) (Forman e 

Godron, 1986; Turner, 1989). 

 

Consequentemente a ecologia da paisagem aborda três características essenciais da 

paisagem (McGarigal e Marks,1995): 

 

 Estrutura/Forma - distribuição dos elementos da paisagem ou dos 

ecossistemas; 

 Função/Processo - as interacções entre os elementos espaciais, ou seja, 

os fluxos de energia, materiais e espécies entre as componentes do ecossistema; 

 Mudança/Dinâmica - alteração na estrutura e função do mosaico 

ecológico a nível temporal; 

 

Dramstad et al. (1996) consideram que a estrutura é o padrão espacial de arranjo de 

elementos da paisagem, enquanto o processo é o movimento e o fluxo de animais, 
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plantas, água, vento, materiais e energia; por outro lado a mudança diz respeito à 

dinâmica ou alteração nos padrões espaciais e funcionamento através do tempo.  

 

2.2.1 - Estrutura da paisagem  

 

A Estrutura da Paisagem tem como base a descrição das relações espaciais entre 

ecossistemas ou mais especificamente a distribuição de energia, materiais e espécies em 

relação ao tamanho, número, tipos e configuração de ecossistemas. O designado 

mosaico de manchas composto por elementos de paisagem, segundo Forman e Godron 

(1986), ou unidades de paisagem e ecótopos, de acordo com Zonneveld (1979), define 

um padrão estrutural particular de cada paisagem. Diversas paisagens, formadas por 

distintos processos geomorfológicos, regimes de perturbação e interferência humana 

possuem essa estrutura fundamental em comum. 

 

Nesse contexto, a estrutura pode ser entendida como o resultado do processo que gere a 

organização espacial dos elementos da paisagem, dando origem a um arranjo espacial 

representado pelo padrão ou textura. Numa paisagem, a textura ou padrão expressa-se 

por uma organização repetitiva, formada pelo mosaico de manchas e corredores, 

dispostos sobre uma matriz de fundo. Por conseguinte, na descrição de uma paisagem, 

torna-se fundamental a caracterização dos três tipos básicos de elementos que compõem 

uma paisagem (Figura 2.3): manchas, corredores e a matriz (Forman e Godron, 1986). 

 

A importância desse conceito de estrutura advém também do reconhecimento que um 

arranjo espacial da paisagem, num determinado momento, pode não só revelar os 

processos que estão a ocorrer, mas também reflectir os processos que determinaram o 

seu desenvolvimento. Por assim dizer, os componentes da paisagem interagem, 

resultando em padrões, que são reflexos de mecanismos causa-efeito e, em menor 

proporção, de componentes aleatórios. Por sua vez, a organização espacial resultante 

influencia diversos processos físicos e/ou ecológicos. 

 

Deste modo, pode dizer-se que o estudo do relacionamento espacial entre os elementos 

da paisagem constitui um tema central na ecologia da paisagem, tendo em vista que a 

estrutura horizontal da paisagem relaciona a distribuição de objectos, a forma, o 
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número, o tipo e a configuração das manchas, corredores e matriz (Forman e Godron, 

1986). 

 

  

a) b) 

 

 

Figura 2.3 - Elementos da Estrutura da 

Paisagem: a) Mancha, b) Corredor e c) 

Matriz. (Leitão et al., 2006). 

c) 

 

2.2.1.1 - Manchas 

 

Uma mancha pode ser definida como uma superfície não linear que difere em aparência 

da sua vizinhança. As manchas podem variar extensamente de acordo com o tamanho, a 

forma, o tipo, a heterogeneidade e as características de fronteira. Por vezes, as manchas 

podem estar absorvidas na matriz, área circundante que tem uma diferente estrutura de 

espécies e de composição. Geralmente na paisagem as manchas correspondem a plantas 

ou animais.  
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As manchas (Forman e Godron, 1986) podem ser organizadas em grupos de acordo com 

as suas origens e os seus mecanismos. Assim, na mesma área podem-se encontrar vários 

tipos de manchas (Figura 2.4):  

 

1. Disturbance manchaes (manchas de perturbação) - Existem várias perturbações 

que estão na sua origem como por exemplo: deslizamentos, temporais, exploração 

de minas, fogos florestais entre outras. Após a perturbação existem várias 

dinâmicas distintas nas manchas que afectam as espécies ai presentes: extinção, 

diminuição das espécies ou “dormência” das mesmas. Para as áreas agrícolas, a 

fauna presente está adoptada ao próprio regime de perturbação, assim a mancha é 

de perturbação mas encontra-se em equilíbrio com a matriz que a envolve; 

2. Introduced manchaes (manchas introduzidas) - correspondem à introdução 

humana de organismos (pessoas, plantas, usos e animais). As manchas podem ser 

subdivididas em plantadas e casas e habitações. No caso das plantadas existem 

actividades de manutenção que pretendem evitar as ervas daninhas, a sucessão nos 

campos agrícolas, os roedores e predadores das culturas, a própria drenagem, 

fertilização dos solos resultam numa longa persistência das manchas plantadas. No 

caso das habitações, existem quatro tipos de espécies: pessoas, plantas e animais 

introduzidos, pestes inadvertidamente introduzidas e imigração de espécies;  

3. Environmental resources manchaes (manchas de recurso ambiental) - são 

manchas estáveis e não estão relacionadas com a perturbação, constituindo áreas 

colonizadoras e de manutenção de espécies;  

4. Remnant manchaes (manchas remanescentes) - perturbação generalizada em torno 

duma pequena área;  

5. Regeneration manchaes (manchas de regeneração) - um sector integrado numa 

área de perturbação crónica, permitindo a recuperação. Por exemplo é o caso dos 

montados ou dos matos após o abandono dos campos agrícolas. Estas manchas têm 

semelhanças com as manchas remanescentes mas a sua origem é diversa, a 

perturbação cessou; 

6. Ephemeral manchaes (manchas efémeras) - concentrações sazonais e ou espécies 

vegetais e animais (e.g. migrações, floração, abate de árvores, entre outros).  
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Figura 2.4 - Origem dos Vários Tipos de Mancha (Casimiro, 2002). 

 

O tamanho, a forma, o número e a configuração das manchas são aspectos que 

influenciam e controlam a origem das manchas.  

 

O aspecto mais identificável das manchas é a sua dimensão. Em geral, a quantidade de 

energia e nutrientes armazenados ou mobilizados numa parcela de determinado tamanho 

é a mesma que está abrangida numa mancha mais pequena ou numa maior (Forman e 

Godron, 1986). Existem algumas vantagens a assinalar das manchas pequenas e 

manchas grandes. Assim as vantagens das manchas grandes são: assegurar a qualidade e 

a protecção dos aquíferos e linhas de água, a conexão através da paisagem, a 

possibilidade de manter habitats de grandes extensões, ser fonte de distribuição de 

espécies ao longo da matriz e constituir áreas de amortecimento para fazer frente a 

possíveis extinções causadas por alterações ambientais (Forman, 1995). Enquanto as 

manchas pequenas formam habitats e zonas de passagem para a distribuição de 

espécies. Estas produzem uma alta heterogeneidade paisagística, tal como a 

possibilidade de fuga e refúgio dos predadores, são o habitat de espécies que apenas 

vivem nestas manchas, além de constituírem espaços de protecção de habitats pequenos 

e algumas espécies raras. Manchas grandes, grandes benefícios e manchas pequenas, 

pequenos benefícios complementares (Forman, 1995).  

 

Outro aspecto importante é a forma, estando esta interligada com os processos 

ecológicos. O efeito principal da forma sobre os processos ecológicos que têm lugar nas 

Remanescente Regenerado Introduzido Ambiental Distúrbio
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manchas está relacionado com as margens (fronteiras). Assim quanto mais irregular a 

forma, maior será a proporção de áreas de margens com características próprias de 

grande diversidade e dinâmica, mas com comunidades diferentes das do interior da 

mancha.  

 

Uma mancha circular tem provavelmente maior diversidade de espécies, menos 

barreiras no seu interior e é mais eficaz em termos de alimentação para os animais no 

seu interior. Contudo as formas das manchas estão correlacionadas essencialmente com 

a intensidade da actividade humana; quanto mais lineares e mais angulares são as 

margens mais antrópico o elemento da paisagem.  

 

As mudanças de uso e ocupação do solouso e ocupação do solo, desde as actividades 

agrícolas até ao modo de urbanização, modificam não só a dimensão e a forma das 

manchas mas também a distância entre elas, consistindo isso um processo de 

fragmentação da paisagem.  

 

2.2.1.2 - Corredores 

 

Um corredor pode ser definido como uma área linear de um tipo de uso e ocupação do 

solouso e ocupação do solo particular que é distinto em conteúdos e estrutura física 

(Forman, 1995). 

 

O uso de corredores para transporte, protecção, recursos e aspectos estéticos acaba 

invariavelmente por penetrar na paisagem. O uso mais óbvio do corredor é do transporte 

(como por exemplo: caminhos de ferro, auto-estradas, estradas, canais, ecopistas, linhas 

de transportes de energia, água, gás entre outros). Existem vários tipos de corredores. 

Marsh (1997) classificou os corredores da seguinte forma: 

 

1. Lide corridors - corredores em linha; caminhos, estradas, sebes, limites de 

propriedade, vales de drenagem e canais de irrigação dominados por espécies 

específicas; 

2. Stream (ripariam) corridors - corredores ripícolas, margens de linhas de água. 

Estes variam consoante a importância da linha de água, controlam o fluxo de água, 
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e reduzem assim a probabilidade de cheias e assoreamento. Estes estão organizados 

hierarquicamente; 

3. Interfluve corridor - corredores de interflúvio organizados em dedos e 

individualizados entre os corredores das linhas de água ao longo dos topos. Estão 

organizados hierarquicamente; 

4. Gripe corridors - corredores de grelha associados a sebes, limites de estradas, valas 

de drenagem, decalcam uma estrutura rectilínea e por vezes ortogonal;  

5. Segmented corridors - corredores segmentados quando um dos tipos anteriores é 

segmentado basicamente por actividades humanas; por exemplo quando um rio é 

interrompido por barragens ou pontes. 

 

Segundo Forman (1995), os corredores desempenham cinco tipos de funções: habitat, 

conduta, filtro, fonte e sumidouro. O habitat é caracterizado pela predominância de 

espécies adaptadas às margens. Na função de conduta, nos corredores deslocam-se 

pessoas, bens, veículos, água, sedimentos, nutrientes, animais e material orgânico. No 

filtro, o fluxo que atravessa o corredor é filtrado. Na fonte, se o corredor for a única 

mancha, pode-se dizer que na matriz é dele que vão dispersar-se e colonizar o espaço 

envolvente. É sobretudo através das linhas de água que se dá a regeneração e 

recolonização vegetal após o abandono da actividade agrícola. O sumidouro é 

representado pelos elementos que vêm da matriz, como a água, o sedimento, ou animais 

que desaparecem no corredor. 

 

2.2.1.3 - Matriz 

 

Do conceito de conectividade, ou seja da ligação das manchas via corredores, extrai-se a 

noção da matriz. A matriz é o tipo de uso e ocupação do solouso e ocupação do solo 

dominante em termos de área, grau de conectividade e continuidade e controlo que é 

exercido pela dinâmica da paisagem (Forman, 1995; Forman e Godron, 1986). A matriz 

de todos os elementos da estrutura da paisagem é o mais extenso e é aquele que está 

mais conectado, exercendo um maior controlo na dinâmica da paisagem originando a 

paisagem futura (Forman e Godron, 1986).  
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Segundo Forman e Godron (1986), a distinção entre as manchas e a matriz de uma 

paisagem consiste num dos grandes desafios da ecologia da paisagem. Além de ter uma 

área mais extensa e com limites côncavos envolventes a outros elementos, a matriz 

também pode ser caracterizada pela sua maior conectividade e pelo seu controle 

preponderante na dinâmica da paisagem, como no caso dos corredores de vegetação em 

torno de campos agrícolas ou pastagens, actuando como áreas fontes de sementes ao 

processo de regeneração florestal. Em resumo, se nenhum tipo de elemento de paisagem 

for predominante, o maior grau de conectividade indicará qual o elemento que 

corresponde à matriz. Se nenhum destes critérios for observável, o papel dominante na 

dinâmica da paisagem determinará a matriz. 

 

As medidas básicas de uma matriz são o grau de porosidade e conectividade. A 

porosidade refere-se à medida de densidade de manchas na paisagem, como no exemplo 

do número de remanescentes florestais ao meio de áreas agrícolas. Assim, quanto maior 

o número de manchas com fronteiras fechadas maior a porosidade. Esta medida é 

independente do grau de conectividade. A porosidade também pode indicar globalmente 

o grau de isolamento das espécies.  

 

A conectividade é uma propriedade emergente que resulta da interacção entre a 

estrutura da paisagem (composição e configuração do mosaico da paisagem) e da 

função da paisagem (água, fluxos, manutenção da diversidade biológica). A 

conectividade estabelece o grau de percolação numa paisagem (Gerdner, 1991). Este 

conceito que pode ser entendido como o grau de facilidade com que as espécies se 

podem movimentar entre as manchas de habitats favoráveis através de corredores, i.e. a 

medida em que paisagem facilita ou dificulta o movimento de indivíduos entre 

manchas. 

 

As paisagens são heterogéneas, diferindo em termos de composição e configuração de 

manchas e matriz. Consequentemente, serão funcionalmente diferentes no tocante aos 

fluxos entre os seus elementos (Selman e Doar, 1992). Para exemplificar como 

diferentes paisagens podem ser comparadas através das suas configurações espaciais, 

atente-se à Figura 2.5, onde se demonstra como é que uma paisagem hipotética, com 
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50% (A = 50) de área florestada, pode ser estruturada em diversos arranjos espaciais, 

cada um apresentando um conjunto único de implicações. 

 

    

a) b) c) d) 

 

Figura 2.5 - Diferentes tipos de configuração espacial de uma paisagem hipotética. 

A floresta pode ser uma plantação, representada unicamente por uma mancha (a); 

por remanescentes florestais fragmentados em diversas manchas (b); ser 

interconectada formando uma rede geométrica de matas e linhas de cerca (c) ou 

ser um ecótopo ripário (d) (LaGro, 1991). 

 

2.2.2 - Função e dinâmica da paisagem 

 

A função da paisagem refere-se aos serviços que a paisagem fornece: a produção, a 

protecção ou a regulação. A produção apoia o Ser Humano na alimentação, no recreio 

ou no transporte. A protecção diz respeito às funções naturais, como por exemplo, a 

produção de oxigénio, a manutenção da diversidade biológica e a regulação que consiste 

na estabilidade da paisagem (Naveh, 1994). A função da paisagem também se refere aos 

fluxos de energia, matérias, nutrientes, espécies, pessoas e processos ecológicos, como 

por exemplo: a produção de biomassa ou infiltração (Forman, 1995). 

 

As relações de estrutura e função são ilustradas pelo princípio da forma e da função que 

afirma que a interacção entre dois objectos é proporcional à sua fronteira comum 

(Forman e Gordon, 1986). O tamanho e a forma determinam em grande medida as 

características ecológicas e funcionais. A variação do tamanho e da forma das manchas 

e corredores e da área na matriz tem uma grande influência no resultado do padrão da 

paisagem.  
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Neste sentido, torna-se de grande valia para o estudo da ecologia de paisagem a 

obtenção de mapas de estrutura da paisagem a partir de um mapa de manchas. Por 

exemplo, uma análise de estabilidade da paisagem poderá ser obtida a partir da 

comparação entre a conectividade dos elementos estabilizadores com o isolamento dos 

desestabilizadores. Carrão (2002) refere que a ocupação do solo é a componente da 

paisagem que apresenta um conjunto de metodologias de maior precisão para a sua 

caracterização, acabando por se adoptar indubitavelmente, de uma forma geral e 

comum, como a componente da paisagem através da qual se representa a sua estrutura. 

 

Ainda, segundo Carrão (2002), a estrutura da paisagem é normalmente caracterizada 

pelo tipo de ocupação do solo, que é a consequência das diferentes actividades humanas 

no ambiente. Sendo a ocupação do solo o reflexo de interacções entre outros tipos de 

componentes naturais, como o solo, a morfologia, a geografia, o clima entre outros, e 

que caracterizam as unidades de paisagem. Pelo que, diversos estudos ao nível da 

estrutura da paisagem na última década se baseavam unicamente na componente da 

ocupação do solo (e.g. O´Neill et al., 1988; Turner e Gardner, 1991; McGarigal e 

Marks, 1995; Frohn, 1998), uma vez que facilmente reflectia o estado da paisagem, com 

recurso a imagens de observação da terra, com a vantagem de ser rápida e relativamente 

fácil actualizar os dados. 

 

Segundo O`Neill et al. (1994), a monotorização e a avaliação da paisagem envolve a 

análise de formas espaciais de diferentes características ecológicas, tais como o solo, a 

topografia, o clima, a vegetação, a ocupação do solo e o escoamento superficial, na 

medida em que estas relatam os processos que afectam a estrutura da paisagem. 

 

Turner (1989) descreve de que forma a estrutura espacial influencia os processos 

ecológicos fundamentais e como é que o planeamento da paisagem, e a subsequente 

gestão, influencia a estrutura da paisagem. De acordo com Forman e Gordon (1986), as 

alterações na estrutura da paisagem irão causar uma mudança na função da paisagem e 

vice-versa. 

 

No entanto, muitos autores são unânimes e referem que o método de maior eficácia para 

avaliar as condições locais e regionais, é o estudo e avaliação da estrutura da paisagem 
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por aplicação de indicadores ou índices de estrutura da paisagem (Turner, 1989; O´Neil 

et al., 1994), para que as interacções entre os vários elementos e processos ecológicos 

possam ser compreendidos. 

 

Segundo Carrão (2002), a designação das medidas utilizadas para quantificar a estrutura 

da paisagem tem sido diferente de autor para autor, embora todas elas correctas, tendo 

sido classificadas como: índices de estrutura da paisagem (O`Neill et al., 1988; Turner, 

1989; Gustafson e Parker, 1992; Li e Reynolds, 1995; O`Neill et al., 1988; Gustafson, 

1998), métricas da paisagem (Riitters et al., 1995; McGarigal e Marks, 1995; Frohn, 

1998; Eiden et al., 2000; Rocchini et al., 2006; Bailey et al., 2007; Cushman et al., 

2008) ou indicadores da paisagem (O`Neill et al., 1994; EEA, 1999, 2000; Corry e 

Nassauer, 2005). 
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Capítulo 3 - Métricas da Paisagem 

 

Recentemente, têm sido propostas e amplamente debatidas algumas abordagens 

inovadoras para o ordenamento, planeamento e gestão da paisagem, tais como o 

desenvolvimento sustentável e o crescimento inteligente (smart growth). No entanto, a 

maioria das implementações dependem fortemente das informações e conhecimentos 

disponíveis sobre as causas, cronologia, e efeitos dos processos de mudança da 

paisagem (Herold et al., 2005a). Apesar da recente proliferação de novas fontes de 

dados de DR e/ou das ferramentas para análise e processamento de dados, estas não 

conduziram directamente a uma melhor compreensão dos fenómenos aliados à 

paisagem. 

 

Nesta secção explora-se a forma como os dados de DR e as ferramentas para 

processamento e análise em ambiente SIG, em combinação com as métricas de 

paisagem, podem melhorar a compreensão da estrutura espacial das paisagens e dos 

seus processos de mudança e oferecer suporte à modelação desses processos. 

 

As métricas espaciais são medições numéricas que quantificam os padrões espaciais de 

manchas de ocupação do solo, classes de ocupação do solo ou mosaicos paisagísticos de 

toda uma área geográfica (McGarigal e Marks, 1995). Estas métricas têm sido muito 

utilizadas em ecologia da paisagem, onde são denominadas métricas de paisagem 

(Gustafson, 1998; Turner et al., 2001) para descrever as relações ecologicamente 

importantes, como a conectividade e a adjacência de habitats. 

 

Quando aplicada em campos de pesquisa fora da ecologia da paisagem e através de 

diferentes tipos de ambientes, as abordagens e os pressupostos das métricas da paisagem 

podem ser genericamente referidas como métricas espaciais (Herold et al., 2005a). Em 

geral, as métricas de paisagem (ou espaciais) podem ser definidas como indicadores 

quantitativos para descrever estruturas e padrões de uma paisagem (O'Neill et al., 1988). 

Herold et al. (2005a) definem as métricas de paisagem como medições derivadas da 

análise digital de mapas temáticos/categóricos exibindo heterogeneidade espacial a uma 

escala e resolução específica. 
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A análise dos padrões e estruturas espaciais é essencial para muitas pesquisas 

geográficas. As primitivas espaciais como a localização, a distância, a direcção, a 

orientação, a articulação e o padrão têm sido discutidas como conceitos espaciais gerais 

em Geografia (Golledge, 1995) e têm sido implementados através de uma grande 

variedade de formas. 

 

Sob a designação de métricas de paisagem, as métricas espaciais são já amplamente 

utilizadas para entender e quantificar a forma e o padrão da vegetação nas paisagens 

naturais (O'Neill et al., 1988; Gustafson, 1998; Hargis et al., 1998; McGarigal et al., 

2002). As métricas de paisagem são usadas para explicar numericamente a estrutura 

espacial da paisagem, i.e. estrutura da paisagem. Estas métricas são úteis para entender 

como as estruturas afectam as interacções do sistema numa paisagem heterogénea, para 

a comparação numérica das paisagens e para o reconhecimento e acompanhamento das 

alterações na paisagem (Turner, 1989; O'Neill et al., 1999; Turner et al., 2001). Além 

disso, a quantificação da estrutura da paisagem permite a transição científica de um 

modelo indutivo para um modelo de lógica dedutiva, em que as hipóteses podem ser 

formadas e testadas (Curran, 1987; Dietzel et al., 2005). 

 

A mudança de paradigma na ecologia ambiental, de uma base qualitativa para uma 

quantitativa, foi principalmente sustentada pelas métricas desenvolvidas para quantificar 

o padrão e a estrutura das paisagens naturais (Hobbs, 1999). As métricas e os métodos 

utilizados em ecologia da paisagem são muitas vezes influenciados por outros métodos 

vindo de campos como a teoria da complexidade, a geometria fractal e a estatística 

espacial.  

 

As métricas de paisagem encontram aplicações importantes na quantificação do 

crescimento, expansão e fragmentação da paisagem (Hardin et al., 2007). Herold et al. 

(2002) estabelecem um marco inicial nesta mudança, determinando as áreas de baixa 

densidade residencial, de alta densidade residencial, e comerciais, podem ser 

discriminadas por métricas espaciais tais como a dimensão fractal, percentagem de 

paisagem, densidade de manchas, densidade de margem, desvio-padrão da dimensão de 

mancha, índice de contágio, dimensão fractal e a área média ponderada da mancha. 
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Estas métricas também são capazes de quantificar a conversão de solo. Quando 

aplicadas a conjuntos de dados multi-escala e/ou multi-temporais, as métricas de 

paisagem podem ser usadas para analisar e descrever a mudança de grau de 

heterogeneidade espacial (Dunn et al., 1991; Wu et al., 2000). As métricas de paisagem 

quantificam dois aspectos da estrutura da paisagem:  

 

1. Composição da Paisagem - este aspecto engloba métricas que quantificam a 

variabilidade e abundância dos tipos de mancha;  

2. Configuração da Paisagem - refere-se ao carácter espacial, disposição, posição 

ou orientação dos elementos da paisagem. A Configuração da paisagem inclui 

métricas que avaliam a forma da mancha, a distância entre manchas da mesma 

classe (e.g. distância ao vizinho mais próximo) ou o grau de contraste entre as 

fronteiras das manchas.  

 

Segundo Hardin et al. (2007) as métricas usadas podem ser subdivididas em duas 

grandes categorias: 

 

1. Medição das características de manchas individuais (e.g. tamanho, forma, 

perímetro, relação área perímetro, dimensão fractal);  

2. Medição das características de toda a paisagem (e.g. riqueza, regularidade, 

dispersão, contágio).  

 

As métricas ao nível da paisagem são típica, computacional e analiticamente mais 

complexas que as métricas relativas a manchas individuais (Farina, 1998). Estes dois 

aspectos da estrutura da paisagem afectam os processos ecológicos de uma forma 

independente e interactiva.  

 

As manchas formam a base de mapas categóricos. Dependendo do método para obter as 

manchas eles podem ser composicionalmente caracterizados em termos das variáveis 

medidas no seu interior. Isso pode incluir o valor médio (ou moda, central, máximo, 

etc.) e a heterogeneidade interna (e.g. variância, intervalo). No entanto, em muitas 

aplicações, assim que as manchas são estabelecidas, a heterogeneidade do interior das 

manchas é ignorado.  
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As métricas de padrões da paisagem focam-se na distribuição espacial das manchas. 

Enquanto as manchas individuais possuem relativamente poucas características 

espaciais (e.g. área, perímetro e forma), os grupos de manchas podem ter uma variedade 

de propriedades agregadas. Estas propriedades dependem de a agregação ser em relação 

a uma simples classe (tipo de mancha) ou a múltiplas classes, e se a agregação ocorre no 

interior de uma sub-região da paisagem ou ao longo da paisagem. 

 

Couto (2004) divide as métricas da paisagem em três níveis, mais um que Hardin et al. 

(2007): 

 

1. Métricas ao nível da mancha são definidas para manchas individuais e 

caracterizam a configuração espacial e o contexto das manchas. Em muitas 

aplicações, estas métricas da paisagem servem primeiramente como base 

computacional para outras métricas da paisagem. Frequentemente as métricas de 

mancha podem ser importantes e informativas em investigações ao nível da 

paisagem. 

2. Métricas ao nível da classe são integradas em relação a todas as manchas de 

um dado tipo. Essas métricas podem ser obtidas por média simples ou média 

ponderada que tenha em conta a área da mancha. Existem propriedades 

adicionais ao nível da classe que resulta da configuração única das manchas ao 

longo da paisagem. Em muitas aplicações o interesse principal é a quantidade e 

distribuição de um tipo particular de mancha. 

3. Métricas ao nível da paisagem são integradas em relação a todos os tipos de 

mancha ou classes em relação a toda a paisagem. Como as métricas de classe, 

estas métricas podem ser obtidas por simples média ou média ponderada ou 

podem reflectir propriedades do padrão da paisagem. Em muitas aplicações, o 

principal interesse é o padrão (i.e. composição e configuração) da paisagem 

total. 

 

McGarigal e Marks (1995) afirmam que as métricas também podem ser classificadas 

como: métricas de área/densidade/margem; métricas de forma; métricas da área do 

núcleo; métricas de proximidade e isolamento; métricas de contraste; métricas de 
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contágio/difusão; métricas de diversidade. No interior de cada um destes grupos as 

métricas seriam então agrupadas por mancha, classe e paisagem (Quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1 – Classificação das métricas da paisagem (McGarigal e Marks, 1995). 

 

 Mancha Classe Paisagem 

Métricas 

de  

área 

densidade 

margem 

Área da mancha  

(AREA) 

Perímetro da mancha  
(PERIM) 

Raio de giração  

(GYRATE) 
 

Área total (CA) 

Percentagem da paisagem 

(PLAND) 
Número de manchas (NP) 

Densidade da mancha (PD) 

Total de margem (TE) 
Densidade da margem (ED) 

Índice da forma da  

paisagem (LSI) 
Índice da maior  

mancha (LPI) 

 

Área total (TA) 

Número de manchas (NP) 

Densidade da mancha (PD) 
Total de margem (TE) 

Densidade da margem (ED) 

Índice da forma da paisagem (LSI) 
Índice da Maior Mancha  (LPI) 

 

Métricas  

de forma 

Razão área-perímetro 

(PARATIO) 

Índice da forma (SHAPE) 
Dimensão fractal (FRAC) 

 

Dimensão fractal  

área-perímetro (PAFRAC) 

Dimensão fractal área-perímetro (PAFRAC) 

Métricas 

da  

área do 

núcleo 

Área do núcleo (CORE) 
Número de áreas do 

 núcleo (NCA) 

Índice de área do 
 núcleo (CAI) 

 

Área total do núcleo (TCA) 
Percentagem da área do 

 núcleo relativamente à 

 paisagem (CPLAND) 
Número de áreas do núcleo 

disjuntas (NDCA) 

Densidade de áreas do 
núcleo disjuntas (DCAD) 

 

Área total do núcleo (TCA) 
Número de áreas do núcleo disjuntas (NDCA) 

Densidade de áreas do núcleo disjuntas 

(DCAD) 
 

Métricas de  

proximidade 

e  

isolamento 

Índice de proximidade 

(PROX) 
Índice de similaridade 

(SIMILAR) 

Distancia euclidiana ao 
vizinho mais próximo 

(ENN) 

 

X X 

Métricas  

de  

contraste 

Índice do contraste da 

margem (EDGECON) 

Densidade da margem com  

peso do contraste (CWED) 

Índice do contraste da  
margem  total (TECI) 

 

Densidade da margem com peso do contraste 

(CWED) 

Índice do contraste da margem total (TECI) 
 

Métricas 

de  

Contagio 

difusão 

X 

Contágio (CONTAG) 
Percentagem de adjacências 

semelhantes (PLADJ) 

Índice de intercalação e 
justaposição (IJI) 

 

Contágio (CONTAG) 
Percentagem de adjacências semelhantes 

(PLADJ) 

Índice de intercalação e justaposição (IJI) 
 

Métricas 

de  

diversidade 

X X 

Riqueza das manchas (PR) 

Densidade da riqueza das manchas (PRD) 
Riqueza relativa das manchas (RPR) 

Índice de diversidade de Shannon (SHDI) 

Índice de diversidade de Simpson (SIDI) 
Índice de diversidade modicado de Simpson 

(MSIDI) 

Índice de uniformidade de Shannon (SHEI) 
Índice de uniformidade de Simpson (SIEI) 

Índice de uniformidade modicado de Simpson 

(MSIEI) 
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Como se pode depreender do Quadro 3.1 há diversas métricas que podem ser aplicadas 

nos estudos de ecologia da paisagem. De acordo com McGarigal et al. (2002) e 

McGarigal e Marks (1995), existem no total 49 por classes de uso e 54 por nível de 

paisagem. Na impossibilidade de estudar todas, optou-se por selecionar as consideradas 

mais relevantes e que se passam a analisar em maior detalhe.  

 

3.1 - Área da Mancha  

 

A área (AREA) de cada mancha que faz parte de um mosaico de paisagem é talvez o 

indicador mais importante e útil das informações contidas na paisagem. Por exemplo, há 

evidências consideráveis que a riqueza de espécies de aves e a ocorrência e a 

abundância de algumas outras espécies estão fortemente correlacionadas com o tamanho 

da mancha (Robbins et al., 1989). A maioria das espécies têm requisitos mínimos de 

área, i.e. a área mínima necessária para atender a todos os requisitos ao longo da vida. 

Algumas destas espécies exigem que esta área mínima seja respeitada num habitat de 

manchas contíguas. Por outras palavras, a mancha de um habitat individual deve ser 

maior do que a exigência de área mínima da espécie para ocupar a mancha. Estas 

espécies são por vezes referidas como " sensíveis à área". 

 

Não só esta informação é a base para muitos dos indicadores de classe, de mancha e de 

paisagem, mas a área da mancha tem uma grande utilidade por si só. A escolha de uma 

vizinhança de 4 (i.e. von Neuman ou rooks case) ou 8 (i.e. Moore ou kings case) para 

delinear as manchas tem impacto sobre esta métrica (Figura 3.1). 

 

  

a) b) 

Figura 3.1 – Vizinhança de von Neuman (a) e de Moore (b). 
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A área é calculada através da equação (1): 

 

 
.

ijAREA a
 

  
 

1

10 000
 (1) 

 

onde ija = área da mancha i  pertencente à classe j  (m
2
). O valor obtido é dividido por 

10.000 para ser convertido em hectares (ha). 

 

Os valores de área são 0 . A amplitude da área é limitada pela dimensão do píxel, e 

pela extensão da imagem. Em aplicações específicas, a área pode ser ainda mais 

limitada pela especificação de um tamanho mínimo de mancha maior que o píxel.  

 

3.2 - Perímetro da Mancha 

 

O perímetro da mancha (PERIM) é outra característica fundamental de uma paisagem e 

é a base para muitas métricas de classe e da paisagem. Especificamente, o perímetro de 

uma mancha é tratado como uma margem/fronteira, e a intensidade e a distribuição das 

margens constitui um aspecto importante do padrão de paisagem. Além disso, a relação 

entre o perímetro da mancha e área dessa mesma mancha é a base para a maioria dos 

índices de forma. 

 

A métrica PERIM (2) é igual ao perímetro (em metros) da mancha, incluindo quaisquer 

buracos internos nessa mancha, independentemente se o perímetro representa a margem 

“verdadeira” ou não. Por exemplo, quando uma mancha é artificialmente subdividida 

pelo limite da área de estudo. 

 

 ijPERIM p  (2) 

 

onde ijp é o perímetro (m) da mancha ij . 
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3.3 - Raio de Rotação da Mancha  

 

As métricas de área quantificam a composição da paisagem, não a sua configuração. 

Conforme observado acima, a área (AREA) de cada mancha pertencente a um mosaico 

paisagístico é talvez a componente mais importante e útil das informações contidas na 

paisagem. No entanto, nalguns casos, a dimensão da mancha pode não ser tão 

importante como a sua extensão. 

 

O raio de rotação (GYRATE) é uma medida da extensão da mancha, i.e. quão longe na 

paisagem se estende o alcance da mancha. Mantendo tudo o resto inalterado, quanto 

maior a mancha, maior o seu raio de rotação. Da mesma forma, mantendo a área 

constante, quanto mais extensa for a mancha (i.e. alongada e menos compacta), maior 

será o raio de rotação. O raio de rotação pode ser considerado como uma medida da 

distância média que um elemento pode percorrer dentro de uma mancha, e partindo de 

um ponto aleatório, antes de encontrar o limite dessa mancha. 

 

Esta métrica (3) é considerada a distância média (em metros) entre cada célula num 

conjunto de células contíguas e o centróide da mancha (que é designada como a média 

das coordenadas x e y para todas as células da mancha). Esta medida faz parte do 

aspecto da configuração da paisagem. Pode ser interpretada como uma medida da 

distância média de um elemento que se move ao longo da paisagem a partir de um 

ponto de partida aleatório, permanecendo dentro dessa mesma mancha. 

 

 
Z ijr

r

h
GYRATE

Z


1
 (3) 

 

onde ijrh é a distância (m) entre a célula ijr  (localizada dentro da mancha ij ) e o 

centróide da mancha ij (a localização média), baseada na distância entre centros das 

células, e Z é o número de células na mancha ij . 

 

O valor desta métrica é 0 quando a mancha é composta de uma única célula e aumenta 

sem limite, à medida que a extensão da mancha aumenta. O GYRATE atinge o seu valor 
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máximo quando a mancha é composta por toda a paisagem. A escolha da regra de 4 ou 

de 8 vizinhos para delinear as manchas tem impacto sobre o cálculo desta métrica. 

 

3.4 - Índice de Forma 

 

Existem várias métricas que quantificam a configuração de paisagem em termos da 

complexidade da sua forma ao nível da mancha, da classe e da paisagem. A maioria 

dessas métricas de forma baseia-se em relações área-perímetro. Talvez o índice de 

forma mais simples seja o rácio directo área/perímetro (PARA). Um problema com o 

uso destas métricas como um índice de forma é que elas variam com o tamanho da 

mancha. 

 

Por exemplo, mantendo constante a forma, um aumento no tamanho da mancha causará 

uma diminuição na relação área-perímetro. Patton (1975) propôs um índice de 

diversidade, com base na forma para quantificar a fronteira dos habitats de espécies 

selvagens e como um meio para comparar os esforços de melhoria de habitats 

alternativos. Esse índice de forma (SHAPE) mede a complexidade da forma da mancha 

em comparação com uma forma padrão (quadrado) do mesmo tamanho e, portanto, 

resolve em parte o problema de dependência do tamanho do PARA. Este índice de 

forma é amplamente aplicada em trabalhos de ecologia da paisagem (Forman e Godron, 

1986). 

 

O índice de forma corrige o problema de dependência do tamanho do índice 

área-perímetro, ajustando os dados a um padrão de quadrados e, como resultado, é mais 

simples e talvez a medição da complexidade da forma seja mais directa. O SHAPE é 

igual ao perímetro da mancha (m) dividido pela raiz quadrada da área dessa mancha 

(m
2
), ajustada por uma constante para adaptar os dados a um quadrado padrão: 

 

 
, ij

ij

p
SHAPE

a


0 25
 (4) 

 

onde ija  é a área (m
2
) da mancha ij . 
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Esta é uma medida adimensional. Pode variar de 1 até +∞, sendo que quando é 1 a 

mancha é quadrada e à medida que a mancha se torna mais irregular o valor aumenta. 

 

3.5 - Dimensão Fractal 

 

Outro tipo básico de índice de forma, com base em relações área-perímetro é o índice de 

dimensão fractal (FRAC). Em ecologia da paisagem, as formas das manchas 

caracterizam-se frequentemente através da dimensão fractal do objecto (Krummel et al., 

1987; Milne, 1988; Turner e Ruscher, 1988; Iverson, 1989; Ripple et al., 1991). O 

interesse da análise fractal é que esta pode ser aplicada às características espaciais numa 

grande variedade de escalas. Mandelbrot (1977, 1982) introduziu na literatura o 

conceito de fractal como uma forma geométrica que apresenta uma estrutura em todas 

as escalas espaciais e propôs um método área-perímetro para calcular a dimensão fractal 

das formas naturais planares. 

 

Assim, o método da área-perímetro quantifica o grau de complexidade das 

formasplanares. O grau de complexidade de um polígono é caracterizado pela dimensão 

fractal (D), de tal forma que o perímetro (P) de uma mancha está relacionado com a área 

(A) da mesma mancha por DP A  (i.e. log logP D A1 2 ). Para formas euclidianas 

simples (e.g. círculos ou retângulos), a equação é simplificada para P A e D 1  (a 

dimensão de uma linha). À medida que os polígonos se tornam mais complexos, o 

perímetro preenche cada vez mais o plano (plane-filling) e P A com D2 . 

 

Muito embora, tradicionalmente a análise fractal não tenha sido usada para caracterizar 

manchas individuais, pode-se usar este relacionamento para calcular a dimensão fractal 

de cada mancha separadamente. Note-se que o valor da dimensão fractal calculado desta 

forma é dependente do tamanho da mancha e/ou das unidades usadas (Rogers, 1993). 

Assim, o facto de variar a dimensão da célula da imagem de entrada irá afectar a 

dimensão fractal da mancha. Portanto, quando se usa o índice de dimensão fractal como 

uma medida da complexidade da forma da mancha, deve-se operar com alguma 

precaução. 
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A análise fractal é geralmente aplicada ao mosaico de toda a paisagem usando a relação 

área-perímetro 
DA kP

2
, onde k  é uma constante (Burrough, 1986). O índice FRAC é 

igual a 2 vezes o logaritmo do perímetro (m) da mancha, dividido pelo logaritmo da 

área da mancha (m
2
); o perímetro é ajustado para corrigir o bias (tendência) da imagem 

(matriz) no perímetro: 

 

 
 ,ln

ln

ij

ij

p
FRAC

a


0 252
 (5) 

 

Esta é uma medida adimensional que varia conforme 1 ≤ FRAC ≤ 2. Uma dimensão 

fractal maior que 1 numa mancha bidimensional (2D) indica um afastamento da 

geometria euclidiana (i.e. um aumento na complexidade da forma). O FRAC 

aproximasse de 1 para formas com perímetros muito simples, tais como praças, e tende 

para 2 em formas com perímetros altamente convolucionados, e.g. perímetros de 

preenchimento do plano. 

 

O índice de dimensão fractal torna-se atraente porque reflecte a complexidade de forma 

numa variedade de escalas espaciais (dimensões de mancha). Assim, como o índice de 

forma (SHAPE), o FRAC supera uma das principais limitações da relação euclidiana 

área-perímetro como uma medida da complexidade da forma. 

 

3.6 - Índice de Proximidade 

 

Mesmo que a distância ao vizinho mais próximo seja frequentemente usada para avaliar 

o isolamento da mancha, é importante reconhecer que a mancha mais próxima pode não 

representar plenamente a vizinhança da mancha focal. Por exemplo, uma mancha 

vizinha a 100 m de distância com 1 ha pode não ser tão importante para o isolamento 

eficaz da mancha focal como uma mancha vizinha a 200 m de distância. Para superar 

essa limitação, foi desenvolvido pela Gustafson e Parker (1992) o índice de 

proximidade (PROX) (cf. Gustafson e Parker, 1994; Whitcomb et al., 1981). 

 

Este índice considera a dimensão e proximidade, de todas as manchas cujas margens 

fiquem dentro de um raio de procura, especificado em torno da mancha focal. O índice é 
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calculado como a soma da área de cada mancha, ao longo de todas as manchas do tipo 

mancha correspondente, cujas margens estão dentro do raio de procura em torno da 

mancha focal, dividido pelo quadrado da sua distância à mancha focal. Esta abordagem 

usa a distância entre a mancha focal e cada uma das outras manchas dentro do raio de 

procura, um pouco à semelhança do índice de isolamento de Whitcomb et al. (1981), 

em vez da distância do vizinho mais próximo de cada mancha num raio da pesquisa 

(que poderia ser para uma mancha que não seja a mancha focal), como em Gustafson e 

Parker (1992). 

 

O índice de proximidade quantifica o contexto espacial de uma mancha (habitat) em 

relação aos seus vizinhos da mesma classe. Especificamente, o índice distingue 

distribuições esparsas de manchas pertencentes a habitats pequenos de configurações 

onde o habitat forma um aglomerado complexo de manchas maiores. Mantendo tudo o 

resto invariável, uma mancha localizada numa vizinhança (definida pelo raio de 

procura) contendo mais da mancha correspondente do que de outra mancha terá um 

valor maior de índice. 

 

Da mesma forma, ficando tudo o resto estável, uma mancha localizada numa vizinhança 

na qual o tipo correspondente de mancha é distribuído em manchas maiores, mais 

contíguas e/ou mais perto, do que um outro tipo de mancha, terá um maior valor de 

índice. Assim, o índice de proximidade mede o grau de isolamento da mancha e o grau 

de fragmentação do tipo mancha correspondente, dentro da vizinhança especificada em 

torno da mancha focal. 

 

O índice de proximidade opera no nível de mancha. Para cada mancha, é enumerado o 

tamanho e a distância para todas as manchas vizinhas do mesmo tipo (dentro de uma 

distância de pesquisa especificada) para fornecer um índice de isolamento da mancha. 

Uma mancha com muitas outras manchas de grandes dimensões nas proximidades terá 

um valor de índice grande (i.e. baixo isolamento). O PROX (6) é igual à soma da área da 

mancha (m
2
) dividida pela distância ao quadrado (m

2
) da margem à margem mais 

próxima entre a mancha e a mancha focal para todas as manchas do tipo correspondente 

cujas margens estão a uma distância especificada (m) da mancha focal. Note-se, que 

quando a área (buffer) de procura se estende para além do limite da paisagem, somente 



- 37 - 

 

as manchas contidas dentro da paisagem são consideradas nos cálculos. Além disso, as 

distâncias de margem a margem funcionam entre centros de células. 

 

 
n ijs

s
ijs

a
PROX

h


2
1

 (6) 

 

onde ijsa  é a área (m
2
) da mancha ijs dentro de uma vizinhança especificada (m) da 

mancha ij , e ijsh  é a distância (m) entre a mancha ijs  e a mancha jis , com base na 

distância entre margens das manchas, calculada entre os centros das células. 

 

O PROX toma valores maiores ou iguais a 0. O PROX é igual a 0 se uma mancha não 

tem vizinhos do mesmo tipo dentro do raio de pesquisa especificados. O PROX aumenta 

à medida que a vizinhança, definida pelo raio da pesquisa especificado, é cada vez mais 

ocupada por manchas do mesmo tipo e à medida que essas manchas se tornarem mais 

próximas e mais contíguas (ou menos fragmentadas) na sua distribuição. O limite 

superior do PROX é afectado pelo raio de procura e pela distância mínima entre as 

manchas. O índice é adimensional e, portanto, o seu valor absoluto tem pouco valor 

interpretativo. Em vez disso, é usado como um índice comparativo. 

 

3.7 - Distância ao Vizinho mais Próximo 

 

A Distância ao Vizinho mais Próximo (ENN) quantifica a distância média de uma 

mancha à mancha mais próxima da mesma classe, baseada na distância de margem a 

margem, o que quantifica a configuração da paisagem que influência processos 

ecológicos importantes. Casimiro (2002) refere que quanto maior for a distância maior é 

a “insularidade” das manchas, mais fragmentada é a paisagem do ponto de vista dos 

utilizadores de determinado tipo de manchas. 

 

Segundo Forman e Godron (1986) é um índice de proximidade, que funciona como 

medida de configuração da paisagem, e é calculado com base na distância euclidiana 

entre manchas da mesma classe, tendo por base as suas margens. Esta métrica 

representa a conectividade, uma vez que mede o esforço despendido para deslocações 

entre manchas, e indica explicitamente o grau de isolamento das manchas. 
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Assim, esta métrica é amplamente utilizada para quantificar o isolamento das manchas, 

sendo talvez, a forma mais simples de o fazer. Aqui, a distância ao vizinho mais 

próximo é definida usando geometria euclidiana simples como a menor distância em 

linha recta entre a mancha focal e o seu vizinho mais próximo da mesma classe, com 

base na distância entre os centros das duas células mais próximas das respectivas 

manchas: 

 

 ijENN h  (7) 

 

onde ijh  é a distância (m) entre a mancha ij  e a mancha mais próxima do mesmo tipo 

(classe), com base na distância entre margens de manchas, efectuada a partir dos centros 

das células mais próximas das respectivas manchas. 

 

O ENN aproxima-se de 0 à medida que a distância para o vizinho mais próximo 

diminui. O seu valor mínimo é limitado pelo tamanho da célula, sendo igual a duas 

vezes o tamanho da célula quando é usada a regra de 8 vizinhos ou à distância diagonal 

entre vizinhos quando é usada a regra dos 4 vizinhos. O limite superior é limitado pela 

extensão da paisagem. O ENN é indefinido se a mancha não tiver vizinhos, i.e. sem 

outras manchas da mesma classe. 

 

3.8 - Área da Classe 

 

A área da classe (CA) e a percentagem de paisagem (PLAND) são medidas 

fundamentais da composição da paisagem, especialmente quando a paisagem é 

composta de um tipo de mancha específico. Esta característica é importante num 

elevado número de aplicações. Por exemplo, um importante subproduto da 

fragmentação do habitat é a perda de habitat. Num hipotético estudo de fragmentação 

florestal, seria importante saber quanta área do tipo de mancha alvo (habitat) existe 

dentro da paisagem. 

 

Além disso, apesar de muitas espécies que se especializaram num determinado habitat 

terem requisitos mínimos de área (e.g. Robbins et al., 1989), nem todas exigem que esse 

habitat adequado se concentre numa única mancha contígua. Além do seu valor 
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interpretativo directo, a área da classe, em termos absolutos ou relativos, é usada nos 

cálculos de muitas das métricas de classe e da paisagem. 

 

A CA é igual à soma das áreas (m
2
) de todas as manchas do tipo de mancha em análise, 

dividido por 10.000, para converter em hectares, i.e. a área total da classe: 

 

 
.

n

ij
j

CA a



 
  

 1

1

10 000
 (8) 

 

A área da classe é sempre superior a 0 e não tem limite superior. A CA aproxima-se de 0 

quando o tipo de mancha se torna cada vez mais raro na paisagem. A CA é igual à área 

total (TA), quando toda a paisagem é composta por um tipo único de mancha, i.e. 

quando a imagem inteira é composta por uma única mancha. 

 

3.9 - Percentagem de Paisagem 

 

De acordo com Couto (2004), a percentagem da paisagem (PLAND) quantifica a 

percentagem da mancha na mesma classe na paisagem. Ou seja, esta métrica indica-nos 

qual é o peso relativo de dada categoria de uso e ocupação do solouso e ocupação do 

solo, sobre a totalidade do território em estudo, constituindo um índice importante para 

definir a composição da paisagem. Esta métrica é uma medida relativa, sendo mais 

apropriada para a comparação entre paisagens de diversas dimensões.  

 

A PLAND (9) é obtida através da soma das áreas (m
2
) de todas as manchas do tipo de 

mancha correspondente, dividida pela área total da paisagem (m
2
), multiplicada por 

100,para converter para uma percentagem. Por outras palavras, a PLAND é igual à 

percentagem da paisagem composta pelo tipo de mancha em análise. Atente-se que a 

área total da paisagem (A) inclui qualquer fundo interno presente. 

 

  

n

ij
j

i

a

PLAND P
A




 
1

100  (9) 
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onde iP  é a proporção da paisagem ocupada pela mancha de tipo (classe) i , e A

corresponde à área total da paisagem (m
2
). 

 

O índice PLAND aproxima-se de 0 quando o tipo correspondente de mancha (classe) se 

torna cada vez mais raro na paisagem. O valor atinge 100 (%), quando a paisagem 

inteira é composta por um tipo de mancha único, i.e. quando a imagem inteira é 

composta por uma única mancha. 

 

3.10 - Área Total da Paisagem 

 

A área total (TA) muitas vezes não tem um grande valor interpretativo relativamente à 

avaliação do padrão da paisagem, mas é importante porque define a extensão da 

paisagem. Além disso, a área total da paisagem é usada nos cálculos de muitas das 

métricas de classe e de paisagem. A TA equivale à área total da paisagem (m
2
) dividida 

por 10.000, para converter para hectares: 

 

 
.

TA A
 

  
 

1

10 000
 (10) 

 

ondeA é a área total da paisagem (m
2
), que inclui qualquer valor de interno de fundo. 

 

3.11 - Densidade de Riqueza das Manchas 

 

A riqueza é uma função parcial da escala. As áreas maiores são geralmente mais ricas, 

porque normalmente há comparativamente, maior heterogeneidade nas áreas maiores do 

que nas menores. Isto contribui para a relação espécie-área prevista pela teoria 

biogeográfica da ilha (MacArthur e Wilson, 1967). Portanto, comparar a riqueza entre 

paisagens que variam em tamanho, pode ser problemático. A densidade de riqueza de 

mancha (PRD) normaliza a riqueza relativamente a uma área, o que facilita a 

comparação entre paisagens, embora isso não compense a interacção com a escala. 

 

A PRD é igual ao número de tipos diferentes de mancha presentes dentro do limite da 

paisagem, dividindo pela área total da paisagem (m
2
), multiplicado por 10 mil e 100, 
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para converter para 100 hectares. Note-se, que a área total da paisagem (A) inclui 

qualquer fundo (background) interno presente: 

 

   .
m

PRD
A

 10 000 100  (11) 

 

onde m  é o número de tipos de mancha (classes) presentes na paisagem, excluindo a 

margem caso esta exista, e A é a área total da paisagem (m
2
). Este índice é medido em 

número por 100 hectares, tomando valores maiores que zero se sem limite superior. Esta 

métrica é redundante com a riqueza da mancha e a riqueza relativa da mancha. 

 

3.12 - Índice de Diversidade de Shannon 

 

Existem várias estatísticas que quantificam a diversidade ao nível da paisagem. Essas 

métricas quantificam a composição da paisagem ao nível da paisagem e não são 

afectadas pela configuração espacial das manchas. O índice de diversidade mais popular 

é o índice de diversidade de Shannon (SHDI) baseado na teoria da informação (Shannon 

e Weaver, 1949). 

 

O valor deste índice representa a quantidade de "informação" por indivíduo, ou mancha 

neste caso). A informação é um conceito matemático algo abstracto cuja definição está 

para além dos objectivos desta dissertação. A magnitude absoluta do índice de 

diversidade de Shannon não é particularmente significativa. Portanto, este é usado como 

um índice relativo para comparar diferentes paisagens ou a mesma paisagem em 

diferentes momentos. 

 

Este índice pode ser descrito como a medida que aponta a proporção de paisagem 

ocupada por cada mancha no mosaico paisagístico, ou seja, é um índice que indica a 

probabilidade de encontrar uma nova classe numa parte da paisagem. Este depende da 

riqueza de classes, da proporção de áreas de diferentes classes e da equidade de 

distribuição. Para Casimiro (2002), este índice quantifica a composição da paisagem 

através da sua diversidade.  
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Efectivamente, o índice de diversidade de Shannon é uma medida de diversidade 

popular em ecologia de comunidades, sendo aqui aplicada à paisagem. O índice de 

Shannon é um pouco mais sensível aos tipos raros de mancha que o – referido a seguir - 

índice de diversidade de Simpson.  

 

O SHDI é igual ao somatório da abundância proporcional de cada tipo de mancha 

multiplicado por essa proporção, para todos os tipos de mancha, multiplicado por -1. 

Observe-se que iP  se baseia na área de paisagem total (A) excluindo qualquer fundo 

interno presente. 

 

  ln
m

i i
i

SHDI P P

 

1
 (12) 

 

O SHDI é sempre maior ou igual a zero sem limite superior. É igual a zero quando a 

paisagem contém apenas uma mancha, i.e. não há diversidade e aumenta à medida que 

aumenta o número de tipos diferentes de mancha, i.e. a riqueza da mancha, e/ou à 

medida que a distribuição proporcional da área entre os tipos de mancha se torna mais 

equitativa. 

 

3.13 - Índice de Diversidade de Simpson 

 

O índice de diversidade de Simpson (SIDI) é outra medida de diversidade popular e que 

não se baseia na teoria da informação (Simpson, 1949). O índice de Simpson é menos 

sensível à presença de tipos raros de mancha e tem uma interpretação que é muito mais 

intuitiva do que o índice de Shannon. Especificamente, o valor do índice de Simpson 

representa a probabilidade de que quaisquer duas células seleccionadas aleatoriamente 

correspondam a tipos diferentes de mancha. Assim, quanto maior o valor do índice, 

maior a probabilidade dessa situação ocorrer. Como o índice de Simpson é uma 

probabilidade, pode ser interpretado em termos absolutos ou relativos. 

 

O índice de diversidade de Simpson é uma medida de diversidade emprestada da 

ecologia de comunidades. O SIDI é igual a 1 menos a soma da abundância proporcional 

de cada tipo de mancha ao quadrado, em todos os tipos de mancha. O iP  baseia-se na 

área total de paisagem (A) excluindo qualquer fundo interno presente: 
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m

i
i

SIDI P

  2

1
1  (13) 

 

O SIDI é uma medida adimensional que varia entre zero e valores inferiores a um. É 

igual a zero quando a paisagem contém apenas uma mancha, i.e. não há diversidade e 

aumenta à medida que aumenta o número de tipos diferentes de mancha, i.e. a riqueza 

da mancha, e/ou à medida que a distribuição proporcional da área entre os tipos de 

mancha se torna mais equitativa. 

 

3.14 - Índice de Uniformidade de Shannon 

 

A uniformidade mede o outro aspecto da diversidade da paisagem: a distribuição da 

área entre os tipos de mancha. Além disso, a uniformidade
1
 pode ser expressa em 

função da dominância
2
, i.e. a uniformidade = 1 - dominância. Com efeito, a dominância 

tem sido muitas vezes a forma escolhida de análise em investigações de ecologia da 

paisagem (e.g. O'Neill et al., 1988, Turner et al., 1989, Turner, 1990a). Em Geografia é 

preferível a uniformidade porque valores maiores implicam maior diversidade de 

paisagem. Existem inúmeras formas de quantificar a uniformidade e a maioria dos 

índices de diversidade tem um índice de uniformidade correspondente derivado a partir 

de si. Pode-se então falar de dois índices de uniformidade (índice de uniformidade de 

Shannon [SHEI] e índice de uniformidade de Simpson [SIEI]), correspondendo aos dois 

índices de diversidade com o mesmo nome. 

 

Cada índice de uniformidade isola o componente da uniformidade da diversidade, 

controlando a contribuição da riqueza para o índice de diversidade. A uniformidade é 

expressa como o nível observado de diversidade dividida pela diversidade máxima 

possível para uma riqueza de determinada mancha. A diversidade máxima para qualquer 

nível de riqueza é conseguida quando há uma distribuição equitativa da área entre os 

diversos tipos de mancha. 

                                                           
1
 A uniformidade é uma medida de quão semelhantes são as abundâncias de classes diferentes. Quando 

existem proporções semelhantes de todas as classes, a uniformidade aproxima-se de 1. Quando as 
abundâncias são muito diferentes (classes pouco comuns), o valor da uniformidade diminui. 
2
 A dominância mede a biodiversidade com base na probabilidade de dois indivíduos seleccionados 

aleatoriamente a partir de uma amostra pertencerem à mesma classe (ou categoria). A dominância 
entre 0 (todas as classes estão igualmente representadas) e 1 (uma classe domina completamente a 
paisagem). 



- 44 - 

 

Portanto, a diversidade observada dividida pela diversidade máxima (i.e. igual 

distribuição) para um determinado número de tipos de mancha representa a redução 

proporcional do índice de diversidade, atribuída à falta de uniformidade perfeita. 

Quando o índice de uniformidade se aproxima de 1, a diversidade observada 

aproxima-se da uniformidade perfeita. Como a uniformidade é representada como uma 

proporção de máxima uniformidade, o índice de uniformidade de Shannon não sofre a 

limitação do índice de diversidade de Shannon relativamente à sua interpretação. 

 

No índice de uniformidade de Shannon uma distribuição uniforme da área entre os tipos 

de mancha resulta em máxima uniformidade. Como tal, a uniformidade é o 

complemento da dominância. O SHEI é igual a menos a soma da abundância 

proporcional de cada tipo de mancha multiplicado por essa proporção, dividida pelo 

logaritmo do número de tipos de mancha, para todos os tipos de mancha. Por outras 

palavras, é igual ao índice de uniformidade de Shannon observado dividido pelo índice 

de diversidade de Shannon máximo para esses tipos de mancha:  

 

 
 ln

ln

m

i i
i
P P
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m




 1  (14) 

 

onde iP  é a proporção da paisagem ocupada pela mancha de tipo (classe) i. Baseia-se na 

área total de paisagem (A) excluindo qualquer fundo interno presente. Por seu turno, m é 

o número de tipos de mancha (classes) presentes na paisagem, excluindo a margem caso 

esta exista. 

 

Esta, é uma medida adimensional que varia entre 0  SHEI  1. Quando o SHEI = 0 a 

paisagem contém apenas uma mancha (i.e. não há diversidade) e à medida que se 

aproxima de 0 a distribuição da área entre os tipos diferentes de mancha torna-se cada 

vez mais desigual (i.e. dominada por um tipo de mancha). O SHEI é igual a 1 quando a 

distribuição da área entre os tipos de mancha é perfeitamente uniforme (i.e. as 

abundâncias proporcionais são as mesmas). 
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3.15 - Índice de Uniformidade de Simpson 

 

O índice de uniformidade de Simpson é expresso de forma que uma distribuição 

uniforme da área entre os tipos de mancha resulte numa uniformidade máxima. Como 

tal, a uniformidade é o complemento da dominância. O SIEI (15) é igual a 1 menos a 

soma, da abundância proporcional de cada tipo de mancha ao quadrado, dividido por 1 

menos 1 dividido pelo número de tipos de mancha (m), para todos os tipos de mancha. 

Por outras palavras, é o índice de diversidade de Simpson observado, dividido pelo 

valor máximo do índice de diversidade de Simpson para os tipos de mancha analisados. 

Mais uma vez, iP  baseia-se na área total de paisagem (A) excluindo qualquer fundo 

interno presente. 
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 (15) 

 

O SIEI é uma medida adimensional que varia entre 0 e 1, inclusive. Quando o SIEI é 

igual a 0, a paisagem contém apenas uma mancha (i.e. não há diversidade) e à medida 

que aproxima de 0 a distribuição da área entre os tipos diferentes de mancha torna-se 

cada vez mais desigual (i.e. dominada por um tipo de mancha). Um SIEI igual a 1 indica 

que a distribuição da área entre os tipos de mancha é perfeitamente uniforme (i.e. as 

abundâncias proporcionais são as mesmas). 

 

O uso de medidas de diversidade em ecologia de comunidades tem sido fortemente 

criticado porque esta medida não transmite nenhuma informação sobre a verdadeira 

composição das espécies de uma comunidade. A diversidade das espécies é uma medida 

resumida da comunidade que não leva em conta a singularidade ou potencial ecológico, 

social ou económico, da importância das espécies individuais. Uma comunidade pode 

ter uma grande biodiversidade e ainda assim ser composta em grande parte por espécies 

comuns ou indesejáveis. Inversamente, uma comunidade pode ter uma baixa 

diversidade de espécies, mas ser compreendida por espécies especialmente exclusivas, 

raras ou altamente desejadas. 
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Apesar destas críticas não terem sido explicitamente debatidas relativamente à aplicação 

das medidas de diversidade na ecologia da paisagem, elas são igualmente válidas 

quando são aplicadas a tipos de mancha em vez de espécies. Além disso, os índices de 

diversidade como o índice de Shannon e o índice de Simpson, combinam os 

componentes da riqueza e da uniformidade numa única medida, mesmo que seja 

geralmente mais profícuo avaliar a riqueza e a uniformidade independentemente. 

 

3.16 - Índice de Contágio 

 

Existem diferentes abordagens para medir a agregação. Um índice popular que engloba 

tanto a dispersão e a intercalação é o índice de contágio (CONTAG), que tem como base 

a probabilidade de encontrar uma célula do tipo i ao lado de uma célula do tipo j. Este 

índice foi inicialmente proposto por O'Neill et al. (1988) e daí para cá tem sido 

amplamente utilizado (Turner e Ruscher, 1988; Turner, 1989; Turner et al., 1989; 

Turner, 1990a e b, Graham et al., 1991; Gustafson e Parker, 1992). Li e Reynolds 

(1993) mostraram que a fórmula original estava incorrecta. Estes autores introduziram 

duas formas alternativas de calcular um índice de contágio que corrige o erro existente e 

melhora o desempenho computacional. Neste trabalho vai-se incidir sobre um desses 

índices de contágio propostos por Li e Reynolds (1993). 

 

Este índice de contágio é baseado em adjacências da célula e não da mancha e consiste 

na soma, para todos os tipos de mancha, do produto de duas probabilidades: i) a 

probabilidade de que uma célula escolhida aleatoriamente pertence a mancha tipo i 

(estimada pela abundância proporcional da mancha de tipo i) e ii) a probabilidade 

condicional que dada uma célula do tipo de mancha i, uma das suas células vizinhas 

pertença à mancha do tipo j  (estimada pela abundância proporcional das adjacências 

do tipo de mancha i  envolvendo o tipo de mancha j ). O produto destas probabilidades 

é igual à probabilidade de duas células adjacentes escolhidas aleatoriamente 

pertencerem ao tipo de mancha i  e j . Este índice de contágio é atractivo devido a ser 

uma probabilidade de interpretação simples e intuitiva. 
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O índice de contágio tem sido amplamente utilizado em ecologia de paisagem porque 

parece resumir de forma eficaz a aglomeração (clumpiness) global em mapas 

categóricos (Turner, 1989). Além disso, em muitas paisagens, este índice está altamente 

correlacionado com índices de diversidade do tipo de mancha e dominância (Riitters et 

al., 1995) e, portanto, pode ser um substituto eficaz para esses componentes importantes 

do padrão (O'Neill et al., 1996). O contágio mede tanto a intercalação do tipo de 

mancha (i.e. a miscigenação
3
 das unidades de tipos diferentes de mancha), bem como a 

dispersão de mancha (i.e. a distribuição espacial de um tipo de mancha) a nível de 

paisagem. Mantendo tudo o resto igual, uma paisagem em que os tipos de mancha se 

encontram bem intercaladas terá menor contágio do que uma paisagem na qual os tipos 

de mancha estão mal intercalados. 

 

O contágio mede a extensão segundo a qual os diferentes tipos de mancha são 

agregados ou aglutinados (i.e. dispersão). Valores mais altos de contágio podem resultar 

de paisagens com poucas manchas, grandes e contíguas, enquanto os valores mais 

baixos geralmente caracterizam paisagens com muitas manchas, pequenas e dispersas. 

Assim, mantendo constante a intercalação, uma paisagem em que os tipos de mancha 

são agregados em manchas maiores e contíguas terá maior valor de contágio do que 

uma paisagem na qual os tipos de mancha são fragmentados em áreas muito pequenas. 

Para além da intercalação, o contágio mede a dispersão, porque é a adjacência das 

células que é avaliada e não a das manchas. As paisagens constituídas por áreas grandes 

e contíguas têm uma maioria de células internas com adjacências iguais a si. Neste caso, 

o valor de contágio é elevado, porque a proporção de adjacências semelhantes de uma 

célula relativamente ao número total de adjacências é muito grande e a distribuição de 

adjacências entre tipos de margem é muito desigual. 

 

Infelizmente, como aludido acima, existem procedimentos alternativos para a 

computação do valor de contágio, e isto contribuiu para uma certa confusão sobre a 

interpretação dos valores obtidos (cf. Riitters et al., 1996). Resumidamente, para 

calcular o contágio, em primeiro lugar a adjacência dos tipos de mancha é sintetizada 

numa matriz de adjacências ou co-ocorrências, que mostra a frequência com que pares 

                                                           
3
 Cruzamento de elementos distintos. 
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diferentes de tipos de mancha (incluindo adjacências iguais entre o mesmo tipo de 

mancha) aparecem lado a lado no mapa. Embora possa parecer ser uma tarefa simples, é 

aqui que reside a fonte das diferenças entre os procedimentos para o cálculo de 

contágio. 

 

A diferença surge da opção de contar cada par de pixéis imediatamente adjacentes uma 

ou duas vezes. No método de contagem única (single-count method) da adjacência cada 

píxel é contado uma vez e a ordem dos pixéis não é preservada enquanto no método de 

dupla adjacência, cada píxel é contado duas vezes e a ordem dos pixéis é preservada. 

Riitters et al. (1996) discutem os méritos de ambas as abordagens. Normalmente 

adopta-se o método de contagem dupla, com duas excepções. Se houver uma margem, 

as adjacências ao longo da fronteira da paisagem (i.e. aquelas entre células dentro da 

paisagem e as células da fronteira) são contadas apenas uma vez, e apenas para as 

células dentro da paisagem. 

 

Por exemplo, uma adjacência na fronteira da paisagem entre a classe 2 (dentro da 

paisagem) e a classe 3 (na fronteira da paisagem) é registada como uma adjacência de 2-

3 na matriz de adjacência, e não como 3-2. Portanto, se houver uma margem da 

paisagem, a matriz de adjacência inclui contagens duplas para todas as adjacências da 

célula interna e contagens únicas para todas as adjacências na fronteira da paisagem, 

não envolvendo o plano de fundo. Com efeito, isto implica atribuir o dobro do peso às 

adjacências face às de fronteira, embora o efeito seja trivial porque na maioria das 

paisagens, as margens representam uma proporção menor relativamente às adjacências 

totais. Da mesma forma, todas as adjacências envolvendo o plano de fundo, tanto 

internas, i.e. dentro da paisagem, como externas, i.e. no limite de paisagem, são 

contadas apenas uma vez, e apenas para as células não-fundo (foreground), i.e. que se 

encontram em primeiro plano. 

 

Essencialmente, cada célula de primeiro plano dentro da paisagem (i.e. células 

positivamente avaliadas) é visitado e as suas quatro células vizinhas avaliadas e 

registadas na matriz de adjacência. Dado que as células de fundo e todas as células na 

fronteira da paisagem, presentes, não são visitadas per se, as margens que envolvem 
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estas células só são registadas uma vez em associação com a célula dentro da paisagem 

que não pertença ao plano de fundo. 

 

O contágio está inversamente relacionado com a densidade de margem. Quando a 

densidade de margem é muito baixa, e.g. quando uma única classe ocupa uma 

percentagem muito grande da paisagem, o contágio é alto e vice-versa. Além disso, o 

contágio é afectado pela dispersão e pela intercalação dos tipos de mancha. Níveis 

baixos de dispersão de um tipo de mancha (i.e. alta proporção de adjacências com 

células iguais) e baixos níveis de intercalação do tipo de mancha (i.e. distribuição 

desigual de adjacências emparelhadas) resultam em valores altos de contágio e 

vice-versa. 

 

O CONTAG é igual a menos a soma da abundância proporcional de cada tipo de 

mancha, multiplicado pela proporção de adjacências entre células desse tipo de mancha 

e outro tipo de mancha, multiplicado pelo logaritmo da mesma quantidade, somada ao 

longo de cada tipo de adjacência e cada tipo de mancha, dividido por 2 vezes o 

logaritmo do número de tipos de mancha; multiplicado por 100 (para converter em 

percentagem). Por outras palavras, o contágio observado sobre o máximo contágio 

possível para um determinado número de tipos de mancha: 
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onde iP  é a proporção da paisagem ocupada pela mancha de tipo (classe) i . Baseia-se 

na área total de paisagem (A) excluindo qualquer fundo interno presente. ikg  é o 

número de adjacências (junções) entre pixéis dos tipos de mancha (classes) i  e k com 

base no método de dupla contagem, e m  corresponde ao número de tipos de mancha 

(classes) presentes na paisagem, excluindo a margem caso esta exista. 

 

Como já foi referido o CONTAG é uma percentagem. Quando o seu valor se aproxima 

de 0, os tipos de mancha apresentam um máximo de desagregação (i.e. cada célula é um 



- 50 - 

 

tipo diferente de mancha) e intercalação (proporções iguais de todas as adjacências 

emparelhadas). Quando o CONTAG é máximo, i.e. 100, todos os tipos de mancha estão 

agregados ao máximo, ou seja quando a paisagem é constituída por uma única mancha. 

O CONTAG é indefinido se o número de tipos de mancha for inferior a 2, ou todas as 

classes forem constituídas por uma única célula adjacente apenas a um fundo. 

 

O CONTAG considera todos os tipos de mancha presentes numa imagem, incluindo, 

caso existam, qualquer um existente na margem da paisagem, e considera as adjacências 

iguais, i.e. as células de um tipo de mancha adjacente às células do mesmo tipo. Todos 

os segmentos de margem do fundo são ignorados, tal como os segmentos de limite se 

não é fornecida uma fronteira, porque as informações de adjacência para esses 

segmentos nas margens não estão disponíveis e a miscigenação (i.e. intermistura) das 

classes com fundo é considerada irrelevante. Todas as medidas com base na matriz da 

adjacência (i.e. o número de adjacências entre cada par de tipos de mancha) que incluem 

adjacências iguais (i.e., AI e CONTAG) são fortemente afectadas pela resolução da 

imagem, i.e. pela dimensão da célula. 

 

3.17 - Número de Manchas 

 

O número de manchas (NP) de um tipo específico de mancha é uma medida simples da 

extensão da subdivisão ou fragmentação do tipo de mancha. Apesar do número de 

manchas numa classe poder ser fundamentalmente importante para um elevado número 

de processos ecológicos, muitas vezes o NP por si só possui um valor interpretativo 

limitado, porque não transmite nenhuma informação sobre a área, distribuição ou 

densidade das manchas. Claro que, se a área total da paisagem e a área da classe 

permanecerem constantes, então o número de manchas transmite a mesma informação 

que a densidade de manchas ou a dimensão média da mancha e pode ser um índice útil 

para interpretar. No entanto, provavelmente o número de manchas é mais valioso, como 

base para outras métricas de computação, mais interpretáveis. A escolha da regra de 

quatro ou oito vizinhos para delinear as manchas tem impacto sobre essa métrica. 

 

O úmero de manchas é uma medida de estrutura da paisagem que pode afectar a 

variabilidade dos processos ecológicos dependendo do contexto paisagístico. Por 
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exemplo o número de manchas pode determinar o número de subpopulações. Esta 

métrica também é um factor para a análise da estabilidade das interacções entre as 

espécies. (Kareiva, 1990). 

 

O número de manchas (NP) é definido como o total das manchas (17). Esta métrica 

pode ser aplicada quer a nível da classe quer da paisagem. A nível da paisagem estão 

incluídas todas as manchas, de todas as classes, a nível da classe, em cada classe estão 

presentes as manchas que pertencem a cada uma. Esta é uma métrica de configuração da 

paisagem. O tamanho da paisagem pode influenciar o número de amostras (manchas), 

ou seja, quanto maior for a paisagem, maior é a probabilidade de esta ter um maior 

número de manchas.  

 

   iclasse
NP n  (17) 

 

onde in  é o número de manchas do tipo (classe) i presentes na paisagem. 

 

Como é lógico o NP não tem limite superior e é sempre maior ou igual a um. Toma o 

valor da unidade quando a paisagem contém apenas uma mancha do tipo de mancha 

correspondente, i.e. quando a classe é composta por uma única mancha. O NP ao nível 

da paisagem é igual ao número de manchas na paisagem (N). Este não inclui quaisquer 

manchas do fundo interno (i.e. dentro do limite de paisagem) ou quaisquer outras 

existentes na fronteira da paisagem, se presente: 

 

  paisagem
NP N  (18) 

 

3.18 - Densidade das Manchas 

 

A densidade de mancha (PD) é um aspecto limitado, mas fundamental, do padrão da 

paisagem. Este índice tem a mesma utilidade básica que o número de manchas, excepto 

que exprime o número de manchas por área de unidade, o que facilita as comparações 

entre paisagens de diversos tamanhos. Claro que, se a área total da paisagem é mantida 

constante, então a densidade de mancha e número de manchas transmitem as mesmas 
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informações. Tal como o número de manchas, a densidade de mancha per si tem muitas 

vezes um limitado valor interpretativo, porque não transmite nenhuma informação sobre 

o tamanho e a distribuição espacial das manchas. Também nestes caso, a escolha da 

regra de quatro ou oito vizinhos para delinear as manchas tem impacto sobre essa 

métrica. 

 

PD é igual ao número de manchas do tipo de mancha correspondente dividido pela área 

total da paisagem (m
2
), multiplicado por 10 mil e por 100 (para converter para 100 

hectares). O PD não inclui manchas de fundo na fronteira da paisagem, caso existam. 

No entanto, a área total de paisagem (A) inclui qualquer fundo interno presente. Assim, 

temos: 

 

     .
i

classe

n
PD

A
 10 000 100  (19) 

 

e 

 

  
  .paisagem

N
PD

A
 10 000 100  (20) 

 

Esta densidade é expressa em número de manchas por 100 hectares. Em última análise, 

é restringida pela dimensão da célula, porque o PD máximo é atingido quando cada 

célula é uma mancha separada. Portanto, a dimensão da célula irá determinar o número 

máximo de manchas por unidade de área. No entanto, a densidade máxima de manchas 

de uma única classe é atingida quando todas as outras células pertencem a essa classe 

focal, isto porque células adjacentes da mesma classe estariam na mesma mancha. Esta 

métrica, em todo o mosaico paisagístico é entendida como um bom índice de 

heterogeneidade. Por exemplo uma paisagem com uma maior densidade terá uma maior 

heterogeneidade espacial.  
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3.19 - Índice da Forma da Paisagem 

 

Ao nível da mancha, a margem é uma função do perímetro da mancha (PERIM). Nos 

níveis da classe e da paisagem, a margem total (TE) é uma medida absoluta do 

comprimento total da margem de um tipo específico de mancha (nível da classe) ou de 

todos os tipos de mancha (nível da paisagem). Em aplicações que envolvem a 

comparação entre paisagens de tamanho variável, este índice pode não ser útil. A 

densidade da margem (ED) normaliza a margem por uma unidade de área, o que facilita 

as comparações entre paisagens de tamanho variável. 

 

No entanto, ao comparar paisagens de tamanho idêntico, a margem total e a densidade 

da margem são completamente redundantes. Alternativamente, a quantidade de margem 

existente numa paisagem pode ser comparada com aquela esperada para uma paisagem 

do mesmo tamanho, mas com uma forma geométrica simples (quadrada) e nenhuma 

margem interna. Esta é a base para o índice de forma da paisagem (LSI). 

 

O índice de forma da paisagem (LSI), mede a relação área-perímetro para a paisagem 

como um todo. Este índice é idêntico ao índice de diversidade de habitat proposto por 

Patton (1975), excepto que também é aplicado ao nível de classe. O LSI é semelhante ao 

índice de forma ao nível da mancha (SHAPE), com a diferença que trata toda a 

paisagem como se fosse uma mancha e quaisquer margens da mancha (ou margens de 

classe) como se pertencessem ao perímetro. Tal como o índice de forma, este pode ser 

interpretado como uma medida da complexidade geométrica total da paisagem ou de 

uma classe focal. No entanto, também pode ser interpretado como uma medida de 

desagregação da paisagem – quanto maior o valor do LSI mais dispersos se encontram 

os tipos de mancha. 

 

O limite da paisagem deve ser incluído no cálculo como margem, para poder utilizar um 

quadrado padrão para comparação. Infelizmente, isto pode não ser significativo em 

casos onde a margem da paisagem não representa um verdadeiro limite e/ou a forma da 

paisagem não constitui nenhum interesse em particular. Neste caso, provavelmente seria 

mais significativa a quantidade total de verdadeiro limite, ou algum outro índice 

baseado na margem. 
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Se o limite de paisagem representa uma margem verdadeira ou a forma da paisagem é 

particularmente importante, o LSI pode ser um índice útil, especialmente quando se 

comparam paisagens de tamanhos diferentes. Ao nível da classe, o índice de forma da 

paisagem apresenta alguma semelhança com a extensão da classe, semelhante ao AI, 

mas esta semelhança é não-linear tornando ainda mais difícil a interpretação. Parte da 

dificuldade reside no facto de que o comprimento mínimo e máximo da margem varia 

de acordo com a proporção da paisagem composta da mancha focal ( iP ). 

 

O LSI dá-nos uma medida padronizada do total de margem ou da densidade de margem 

ajustada à dimensão da paisagem. Como é padronizado, tem uma interpretação directa, 

em contraste, por exemplo, com a margem total que só é significativa em relação ao 

tamanho da paisagem. 

 

O LSI é igual a 0,25 (ponderação de graficismo de ajuste para o formato matricial) vezes 

a soma de todos os segmentos que constituem a margem (m) da paisagem, 

independentemente de representar a mancha 'verdadeira' ou não, ou como o utilizador 

específica como lidar com limite/fundo, dentro do limite de paisagem que envolve o 

tipo de mancha correspondente, incluindo alguns ou todos aqueles segmentos que fazem 

fronteira com o plano de fundo (com base nas especificações do utilizador), dividido 

pela raiz quadrada da área total da paisagem (m
2
): 
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 1
0 25

 (21) 

 

onde *

ike  é o comprimento total do limite (m) entre as manchas do tipo (classe) i e k . 

Inclui toda a margem da paisagem e alguns (ou todos) segmentos das margens de 

fundos que envolvam a classe i . 

 

Esta é uma medida adimensional, com valores superiores ou iguais a um. Quando o LSI 

é igual a 1, a paisagem é constituída de uma única mancha quadrada do tipo 

correspondente. O LSI aumenta sem limite, à medida que a forma da paisagem se torna 
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mais irregular e/ou o comprimento da margem (dentro da paisagem) do correspondente 

tipo mancha aumenta. No contexto da paisagem, o cálculo deste índice pode ser 

expresso como: 

 

  

*,
paisagem

E
LSI

A


0 25
 (22) 

 

onde *E  é o comprimento total do limite (m) da paisagem. Inclui toda a margem da 

paisagem e alguns (ou todos) segmentos das margens de fundos. 

 

A coesão (COHESION), o IJI e o LSI não são directamente afectados pela resolução 

espacial porque só são consideradas as margens da mancha. Além disso, existem formas 

alternativas para considerar as adjacências da célula. As ditas adjacências podem incluir 

apenas as 4 células compartilhando um lado com a célula focal, ou também podem 

incluir os vizinhos na diagonal. 

 

3.20 - Total de Margens 

 

Ao calcular o total de margem (TE) ou a densidade de margem (ED) ao nível da classe 

ou da paisagem, deve-se especificar como se deseja tratar os limites da margem e do 

fundo (Figura 3.2). Mais especificamente, indicar qual é a percentagem da margem da 

paisagem e das classes limite do fundo que deve ser tratada como verdadeiro limite e, 

portanto, incluída nos cálculos do comprimento da margem. Se houver uma margem, 

então somente as margens do fundo são afectadas, em virtude de todas as outras 

margens ao longo da fronteira da paisagem que vão ser explicitamente constituídas pela 

informação da fronteira. Se não existe uma margem, então, todas as fronteiras 

(contorno) e limites do fundo são afectadas. 

 

O total de margens ao nível da classe é uma medida absoluta do comprimento total da 

margem de um tipo específico de mancha. Em aplicações que envolvem a comparação 

de paisagens de tamanho variável, este índice pode não ser tão útil quanto a densidade 

de margem. No entanto, ao comparar paisagens de tamanho idêntico, o total de margens 

e a densidade de margem são completamente redundantes.  
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a)  

Sem fundo/sem margem 

b) 

Fundo interior/sem margem 

c) 

Fundo exterior/sem margem 

   

d) 

fundo int-ext/sem margem 

e) 

Sem fundo /com margem 

f) 

fundo int-ext/com margem 

Figura 3.2 – Formatos alternativos de imagens face ao fundo (aqui com um valor 

de 99) e à margem. A linha mais grossa representa a fronteira da paisagem. Os 

valores positivos estão dentro da área – paisagem – de interesse e contribuem para 

a área total calculada; os valores negativos estão fora da área e apenas são 

utilizados para determinar o tipo de limites das manchas ao longo da margem 

(McGarigal e Marks, 1995). 

 

O TE é igual à soma dos comprimentos de todos os segmentos (m) de margem 

envolvendo o tipo de mancha correspondente: 
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 (23) 

 

onde ike  é o comprimento total (m) da margem da paisagem envolvendo as manchas do 

tipo (classe) i  e k . Inclui os segmentos dos limites da paisagem e do plano de fundo 

correspondentes às manchas de tipo i . 
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O TE é sempre igual ou superior a zero e expressa-se em metros. Quando o TE é igual a 

0 não há nenhuma margem de classe na paisagem, i.e. toda a paisagem e a sua fronteira 

presente, consistem do respectivo tipo de mancha e o utilizador específica que nenhum 

limite e fundo paisagem são tratados como margem. Ao nível da paisagem o cálculo 

deste índice pode ser entendido como: 

 

  paisagem
TE E  (24) 

 

onde E é o comprimento total (m) da margem da paisagem. 

 

Se a paisagem tiver uma margem, o TE inclui segmentos do limite da paisagem que 

envolve o tipo de mancha referente e representando apenas a verdadeira margem (i.e. 

adjacentes a manchas de classes diferentes). Se, contrariamente, não existir uma 

margem de paisagem, o TE inclui uma proporção especificada pelo utilizador dos 

segmentos de limite de paisagem que envolvem o tipo de mancha correspondente. 

Independentemente de haver uma fronteira de paisagem ou não, o TE inclui um teor, 

definido pelo utilizador, de segmentos de margem do fundo interno envolvendo o 

respectivo tipo de mancha. 

 

3.21 - Densidade das Margens 

 

A densidade de margem (ED) ao nível da classe tem a mesma utilidade e limitações que 

a margem total (TE), excepto que a densidade de margem traduz o comprimento de 

margem por cada unidade de área, o que facilita a comparação entre paisagens de 

tamanho variável. O ED é igual à soma dos comprimentos (m) de todos os segmentos 

de margem envolvendo o tipo correspondente de mancha, dividido pela área total da 

paisagem (m
2
), multiplicada por 10.000 (para converter em hectares): 
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 1 10 000  (25) 
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onde ike  é o comprimento total (m) da margem da paisagem envolvendo as manchas do 

tipo (classe) i  e k . Inclui os segmentos dos limites da paisagem e do plano de fundo 

correspondentes às manchas de tipo i . A área total de paisagem (A) inclui qualquer 

fundo interno presente. 

 

Esta medida é dada em metros por hectare e é sempre igual ou superior a 0. Se ED é 

igual a 0, não há nenhuma margem de classe na paisagem, i.e. toda a paisagem e a sua 

fronteira, presentes, consistem do respectivo tipo de mancha e o utilizador específica 

que nenhum limite e fundo de paisagem são tratados como margem. A densidade de 

margem ao nível da paisagem também tem as mesmas vantagens e desvantagens da 

margem total: 

 

  
 .paisagem

E
ED

A
 10 000  (26) 

 

Se a paisagem tiver uma margem, o ED inclui segmentos do limite da paisagem que 

envolve o tipo de mancha referente e representando apenas a verdadeira margem (i.e. 

adjacentes a manchas de classes diferentes). Se, contrariamente, não existir uma 

margem de paisagem, o ED inclui uma proporção especificada pelo utilizador dos 

segmentos de limite de paisagem que envolvem o tipo de mancha correspondente. 

Independentemente de haver uma fronteira de paisagem ou não, o ED inclui um teor, 

definido pelo utilizador, de segmentos de margem do fundo interno envolvendo o 

respectivo tipo de mancha. 

 

3.22 - Índice de intercalação e justaposição 

 

McGarigal e Marks (1995) introduziram o índice intercalação e justaposição (IJI) que 

isola o aspecto da intercalação da agregação. Aumenta de valor à medida que as 

manchas tendem a ser uniformemente mais intercaladas, no que normalmente se designa 

de uma mistura de "sal e pimenta". Contrariamente ao índice de contágio, que se baseia 

em adjacências das células, este índice baseia-se na adjacência das manchas. Apenas os 

perímetros das manchas são considerados na determinação do comprimento total de 

cada tipo de margem. Cada mancha é avaliada pela sua adjacência com todos os outros 
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tipos de mancha. As adjacências iguais não são possíveis porque uma mancha nunca 

pode ser adjacente a uma mancha do mesmo tipo. Como este índice é uma medida de 

adjacência de mancha e não de célula, a sua interpretação é um pouco diferente da do 

índice de contágio. 

 

O índice IJI mede a extensão em que os tipos de mancha estão intercalados (não 

necessariamente dispersos). Os valores mais altos provêm de paisagens em que os tipos 

de mancha estão bem intercalados (i.e. igualmente adjacentes uns aos outros), enquanto 

os valores mais baixos caracterizam paisagens em que os tipos de mancha se encontram 

mal intercalados (i.e. distribuição desproporcional de adjacências do tipo de mancha). O 

índice de intercalação e justaposição não é directamente afectado pelo número, 

dimensão, contiguidade ou dispersão das manchas por si só, como acontece com o 

índice de contágio. 

 

Por conseguinte, uma paisagem contendo 4 grandes manchas, cada uma de um tipo 

diferente e uma paisagem com a mesma área que contém 100 manchas pequenas 

pertencendo a 4 tipos diferentes, terão o mesmo valor de índice, se os tipos de mancha 

estiverem igualmente intercalados (ou adjacentes uns aos outros com base na proporção 

do comprimento total margem em cada tipo de margem), enquanto o valor de contágio 

seria bem diferente. Como o índice de contágio, o índice de intercalação e justaposição 

é um índice relativo que representa o nível observado de intercalação como uma 

percentagem do máximo possível de ocorrer tendo em conta o número total de tipos de 

mancha. 

 

O IJI (27) é igual a menos a soma do comprimento (m) da margem de cada tipo de 

mancha que envolve o tipo de mancha correspondente, dividido pelo comprimento total 

(m) de margem abrangendo o mesmo tipo, multiplicado pelo logaritmo da mesma 

quantidade, somados para cada tipo de margem original; dividido pelo logaritmo do 

número de tipos de mancha menos 1, multiplicado por 100 (para converter em 

percentagem). Por outras palavras, é a intercalação observada sobre o máximo possível 

de intercalação para um determinado número de tipos de mancha. 
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onde m  é o número de tipos de mancha (classes) presentes na paisagem incluindo, caso 

exista, a margem da paisagem. 

 

O IJI aproxima-se de 0 quando o número de tipos de mancha aumenta e o tipo de 

mancha correspondente é adjacente a apenas 1 outro tipo de mancha. O IJI é igual a 

100, quando o tipo de mancha correspondente é igualmente adjacente a todos os outros 

tipos de mancha, ou seja, está intercalada e justaposta ao máximo a outros tipos de 

mancha. O IJI é indefinido se o número de tipos de mancha for inferior a 3. 

 

O IJI considera todos os tipos de mancha presentes na imagem, incluindo na fronteira 

da paisagem, caso exista. Todos os segmentos da margem do fundo são ignorados, tal 

como os segmentos de limite da paisagem se não for fornecida uma fronteira, porque 

não existe informação de adjacência para estes segmentos e a miscigenação da classe 

focal com fundo é considerado irrelevante. Ao nível da paisagem o cálculo deste índice 

tomaria a expressão: 
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 (28) 

 

onde E é o comprimento total (m) da margem da paisagem, excluindo o fundo. 

 

É importante notar as diferenças entre o índice de contágio e o índice de intercalação e 

justaposição. O contágio é afectado pela intercalação e pela dispersão. Em contraste, o 

índice intercalação e justaposição, é afectado apenas pela intercalação do tipo de 

mancha e não necessariamente pela dimensão, contiguidade ou dispersão das manchas. 

Assim, embora muitas vezes indirectamente afectado pela dispersão, o índice de 

intercalação e justaposição mede directamente a intercalação do tipo de mancha, 

enquanto o contágio mede uma combinação das medidas de intercalação e de dispersão 
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do tipo de mancha. Além disso, o contágio e intercalação normalmente encontram-se 

inversamente relacionados entre si. 

 

Um contágio maior corresponde geralmente a uma intercalação inferior e vice-versa. 

Finalmente, em contraste com o índice de intercalação e justaposição, o índice de 

contágio é fortemente afectado pela resolução espacial da imagem. Dado um 

determinado mosaico de manchas, uma menor resolução espacial resultará num maior 

valor de contágio por causa do aumento proporcional das adjacências iguais de células 

internas. O índice de intercalação e justaposição não é afectado desta maneira porque 

considera somente as margens da mancha. Ao tentar comparar-se resultados de 

diferentes estudos, este efeito de escala deve ser cuidadosamente ponderado. 

 

3.23 - Índice de Contiguidade 

 

O índice de contiguidade avalia a conectividade espacial, ou contiguidade, das células 

dentro de uma mancha para fornecer um índice de configuração do limite da mancha e, 

portanto, da sua forma (LaGro, 1991). O índice de contiguidade (CONTIG) é 

quantificado por integrar uma janela padrão de 3x3 pixéis com uma imagem digital 

binária, em que aos pixéis dentro da mancha de interesse é atribuído um valor igual a 1 

e aos pixéis do fundo (todos os outros tipos de mancha) é dado um valor de zero. É 

atribuído um valor pré-estabelecido de 2 ao quantificar as relações horizontais e 

verticais do píxel dentro da imagem e um valor de 1 ao quantificar as relações 

diagonais. 

 

Esta combinação pondera os pixéis ortogonalmente contíguos de forma mais forte do 

que os pixéis contíguos na diagonal, mas no entanto mantém os cálculos relativamente 

simples. Ao píxel central da janela é atribuído o valor 1 para garantir que uma mancha 

de um único píxel na imagem de saída tem um valor de 1, em vez de 0. O valor de cada 

píxel da imagem de saída, calculado quando no centro da janela móvel, é uma função do 

número e localização dos pixéis da mesma classe, numa vizinhança de nove células. 

Mais especificamente, o valor de contiguidade para um píxel na imagem de saída é a 

soma dos produtos do valor de cada padrão e o valor do píxel da imagem de entrada 
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correspondente, na vizinhança de nove células. Assim, grandes manchas contíguas 

resultam em maiores valores do índice de contiguidade. 

 

O CONTIG é igual ao valor médio de contiguidade para as células de uma mancha, i.e. 

a soma dos valores da célula, dividido pelo número total de pixéis na mancha, menos 1, 

dividido pela soma dos valores da janela menos 1 (29): 
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onde ijrc é o valor de contiguidade do píxel r  na mancha ij , v a soma de todos os 

valores numa janela móvel de 3-por-3 células, e 
*

ija  a área da mancha ij em termos de 

número de células. 

 

Esta medida é adimensional. O seu valor oscila entre 0 e 1. O CONTIG é igual a 0 para 

uma mancha de um píxel e aumenta até um limite de 1 à medida que a contiguidade ou 

conexidade da mancha aumenta. Note-se que é subtraído o valor de 1, tanto do 

numerador como do denominador, de modo a confinar o índice num intervalo de 0 a 1. 

 

3.24 - Índice de Agregação 

 

O índice de agregação (AI) é calculado como uma percentagem baseada na proporção 

entre o número observado de adjacências iguais ( iig ), usando o método de contagem 

única, e o número máximo possível de adjacências iguais ( max iig ) para dado iP  (He 

et al., 2000). O método de contagem única de emparelhar adjacências é utilizado para 

ser consistente com o algoritmo. 

 

O índice de agregação é calculado a partir de uma matriz de adjacência, que mostra a 

frequência com que pares de diferentes tipos de mancha, incluindo adjacências iguais 

entre o mesmo tipo de mancha, aparecem lado a lado no mapa. O índice de agregação 

apenas tem em conta as adjacências iguais envolvendo a classe focal, ignorando as 
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adjacências com outros tipos de mancha. O número máximo de adjacências iguais é 

alcançado quando a classe é aglutinada numa única mancha compacta, a qual não tem 

que ser um quadrado. 

 

O truque aqui é determinar o valor máximo de iig , para qualquer iP . He et al. (2000) 

fornecem a fórmula para computação do valor max iig . O índice varia entre 0, quando 

não há nenhuma adjacência igual (i.e. quando a classe está desagregada ao máximo), e 1 

quando ei atinge o máximo (i.e. quando a classe está agregada ao máximo). No entanto, 

o AI é parcialmente confundido com iP  porque o valor mínimo do índice varia de 

acordo com iP  quando iP  > 0,5. Mais concretamente, o valor mínimo é maior que 0 

quando iP  > 0,5 e aproxima-se assintoticamente de 1 à medida que iP 1 . Assim, o AI 

não leva em conta o valor esperado para uma distribuição espacialmente aleatória 

quando iP  > 0,5. Por exemplo, se o AI fosse 0,8 a distribuição poderia ser ainda assim 

mais desagregada do que o esperado numa distribuição aleatória, caso iP  fosse maior 

que 0,8. Assim, esta métrica deve ser interpretada com cuidado. 

 

Devido às especificidades desta métrica, os segmentos limítrofes da margem da 

paisagem são ignorados. Mesmo que seja fornecida uma fronteira, o algoritmo lida com 

esse caso, distinguindo entre adjacências iguais internas, ou seja, com as adjacências 

envolvendo células dentro da paisagem, e adjacências iguais externas, como as 

adjacências entre as células dentro da paisagem e aquelas que estão na margem. 

Resumindo, somente as adjacências internas iguais são usadas no cálculo desta métrica. 

A margem de paisagem não produz efeito sobre esta métrica. O índice de agregação é 

dimensionado para ter em conta o número máximo possível de adjacências, qualquer 

que seja o iP . A agregação máxima é alcançada quando o tipo de mancha consiste numa 

mancha única, compacta, que não forma necessariamente um quadrado. 

 

AI é igual ao número de adjacências iguais envolvendo a classe correspondente, 

dividida pelo número máximo possível de adjacências iguais da classe correspondente, 

que é conseguida quando a classe é aglutinada ao máximo numa mancha única e 

compacta, multiplicado por 100 (para converter em percentagem) (30): 
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onde iig  é o número de adjacências iguais (junções) entre os pixéis da mancha do tipo 

(classe) i com base no método de contagem única, e max iig  que corresponde ao seu 

valor  máximo. 

 

Se iA  é a área de classe i  (em termos de número de células), n  é o maior número 

inteiro do lado de um quadrado menor do que iA  e im A n  , então o maior número 

de margens compartilhadas da classe i , ou seja, max iig , terá uma de três formas 

(31): 
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Dado qualquer iP , AI é igual a 0 quando o tipo de mancha focal está desagregado ao 

máximo, i.e. quando não há nenhuma adjacência igual. O AI aumenta conforme o tipo 

de mancha focal se apresenta mais agregado, e é igual a 100 quando o tipo de mancha se 

encontra agregado ao máximo numa mancha única e compacta. O AI é indefinido se a 

classe for composta por uma única célula. 

 

Ao nível da classe, o índice de agregação é calculado a partir de uma matriz de 

adjacência. Ao nível de paisagem, este mesmo índice é calculado simplesmente como 

um índice de agregação de classe pela média ponderada de área, onde cada classe é 

ponderada pela sua proporção de área na paisagem (32). O índice é dimensionado para 

ter em conta o número máximo possível de adjacências iguais, seja qual for a 

composição da paisagem. 
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3.25 - Índice de Divisão da Paisagem  

 

O índice de divisão de paisagem (DIVISION) baseia-se no grau de coerência (C), que é 

definido como a probabilidade de dois animais colocados em diferentes locais da área 

de estudo se poderem encontrar um ao outro. O grau de divisão da paisagem é o 

complemento da coerência e é definido como a probabilidade de dois lugares escolhidos 

aleatoriamente na paisagem não estarem situados na mesma mancha não dissecada.  

 

A divisão (DIVISION) baseia-se na distribuição da área cumulativa da mancha 

(representado graficamente como a área acima da curva de distribuição) e é interpretada 

como a probabilidade de dois pixéis escolhidos aleatoriamente na paisagem não estarem 

situados na mesma mancha da classe correspondente. Este índice é muito semelhante ao 

índice de diversidade de Simpson, só que aqui a soma é em função da área proporcional 

de cada mancha relativamente à classe focal, ao invés da área proporcional de cada tipo 

de mancha na paisagem. Observe-se que a divisão é redundante com a dimensão da 

malha (mesh size, MESH), i.e. são perfeitamente, mas inversamente, correlacionados. 

Ambos os parâmetros são utilizados devido às diferenças de unidades e interpretação. A 

divisão é interpretada como uma probabilidade enquanto a malha é calculada como uma 

área. 

 

A divisão é igual à soma para todas as manchas da classe considerada de 1 menos a 

soma da área da mancha (m²) dividida pela área total da paisagem (m²), elevados ao 

quadrado. A área total da paisagem (z) inclui qualquer fundo interno (background) 

presente. 
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1  (33) 

 

onde ija  é a área da mancha ij em m
2
 eA  é a área total da paisagem (m

2
). 

 

A divisão é uma proporção que varia entre 0 e 1. O seu valor é igual a 0 quando a 

paisagem é constituída por uma única mancha e aproxima-se de 1 quando o tipo de 

mancha focal consiste numa única e pequena mancha com uma célula (píxel) de área. 
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Isto é, atinge o seu valor máximo quando a paisagem se encontra subdividida ao 

máximo, ou seja, quando cada célula é uma mancha. À medida que a proporção da 

paisagem composta por um tipo de mancha focal diminui e o tamanho dessas manchas 

diminui, a divisão aproxima-se de 1. 
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3.26 - Índice de Coesão  

 

O índice de coesão da mancha (COHESION), proposto por Schumaker (1996), mede a 

conexão física da mancha em análise. Isto é, quantifica a conectividade de um habitat 

como ela seria percebida por organismos dispersos em paisagens binárias. O 

COHESION é calculado a partir das informações contidas na área e perímetro da 

mancha. Resumidamente, é proporcional à média do rácio área-perímetro ponderada 

pela área, dividida pelo índice de forma da mancha médio ponderado pela área (i.e. 

relação área-perímetro normalizada). 

 

O COHESION é semelhante à métrica do rácio área-perímetro (PARA) e, portanto, 

também é confundida com métricas baseadas no iP , como o PLADJ, o AI e o LSI, mas é 

invariável em relação a alterações na dimensão da célula e é limitada entre 0 e 1, o que a 

torna mais fácil de interpretar e mais robusta face a mudanças na resolução espacial.  

 

Sabe-se que, nos mapas binários aleatórios, as manchas coalescem gradualmente à 

medida que a proporção de células de habitat aumenta, formando uma mancha grande e 

fortemente conectada (denominada de cluster percolador) que se estende nessa estrutura 

numa proporção crítica que varia de acordo com a regra de vizinhança usada para 

delinear as manchas (Gardner et al., 1987). Assim, esta métrica é utilizada como uma 

medida de contiguidade.  
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A coesão da mancha tem uma propriedade interessante, aumentando monotonicamente
4
 

até alcançar uma assíntota perto da proporção crítica. Abaixo do limiar de percolação, a 

coesão da mancha é sensível à agregação da classe focal. A coesão da mancha aumenta 

conforme a distribuição da sua classe tornando-se mais amontoada ou agregada, i.e. 

fisicamente mais conectada. Acima do limiar de percolação, a coesão da mancha não 

parece ser sensível à sua configuração (Gustafson, 1998). 

 

A coesão equivale a 1 menos a soma do perímetro da mancha (em termos de número de 

células) dividida pela soma do perímetro da mancha, vezes a raiz quadrada da área da 

mancha (em termos de número de células) para manchas da classe em análise, dividindo 

por 1 menos 1 sobre a raiz quadrada do número total de células na paisagem, 

multiplicado por 100 para converter em percentagem. Note-se que a área total de 

paisagem (z) exclui qualquer fundo interno presente. A equação (35) expressa 

matematicamente esta ideia (35): 
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onde *

ijp  é o perímetro da mancha ij em termos de número de células, *

ija  é a área na 

mancha ij em termos de número de células e z o número total de células na paisagem. 

 

A escala de variação deste índice encontra-se entre a amplitude 0 e 100. A coesão 

aproxima-se de 0 à medida que a proporção da paisagem composta pela classe focal 

diminui e torna-se cada vez mais subdividida e menos conectada fisicamente. A coesão 

aumenta monotonicamente à medida que a proporção da paisagem composta pela classe 

                                                           
4
 Do inglês monotone deve ser traduzido para monotónico (sinónimo de contínuo) e não para monótono 

(sinónimo de enfadonho). No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa está registado monotónico como 
sinónimo de monótono. Na realidade, não são bem sinónimos, porque monotónico é usado em lógica e 
matemática com um sentido mais específico. O matemático português Bento de Jesus Caraça usa o 
adjectivo monotónico, para definir a seguinte função: Chama-se função monotónica num intervalo, 
qualquer função que nesse intervalo pertence a qualquer destas quatro categorias: crescente, 
não-crescente, decrescente, não-decrescente (Lições de Álgebra e Análise, Volume II, Bertrand, Lisboa, 
1966, págs. 82-84). 
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focal aumenta, até que seja alcançada uma assíntota, perto do limiar de percolação. Este 

índice é 0 se a paisagem é constituída por uma única célula (excluindo as de fundo). 

O índice de coesão da mancha ao nível da classe mede a conexão física da mancha 

correspondente. No entanto, ao nível da paisagem, o comportamento desta métrica ainda 

não foi avaliado. A forma de cálculo é equivalente (35) mas reporta a todas as manchas 

da paisagem: 

 

 
 

 

*

*

m n

ij
i j

paisagem m n

ij ij
i j

p

COHESION
zp a



 



 

 

 

 
        
   

1

1 1

1 1

1
11 100  (36) 

 

3.27 - Índice de Maior Mancha  

 

O índice de maior mancha (LPI) ao nível da classe corresponde à percentagem da 

paisagem contida na maior mancha da classe em análise. Como tal é uma forma simples 

de medir a dominância. O LPI é calculado dividindo a área (m
2
) da maior mancha da 

classe em análise pela área total da paisagem (m
2
), multiplicando por 100, par converter 

o resultado em percentagem: 

 

 

 
 

max
n

ij

j

a

LPI
A




1
100  (37) 

 

Note-se que a área total da paisagem (A) inclui todos os fundos internos, caso existam. 

 

Como já foi referido o LPI expressa-se em percentagem e aproxima-se de 0 quando a 

maior mancha da classe em análise se vai tornando mais pequena. O LPI = 100 quando 

toda a paisagem corresponde a uma única mancha da classe em análise, i.e. a maior 

mancha engloba 100% da paisagem. 

 

O LPI ao nível da paisagem é calculado da mesma forma que ao nível da classe, com a 

ligeira diferença que é a maior mancha da paisagem e não a maior mancha da classe a 

ser divida pela área total da paisagem: 
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max ija

LPI
A

 100  (38) 

 

Deste modo, o LPI ao nível da paisagem constitui a percentagem de paisagem que está 

incluída na maior mancha. Como no caso de (37) o LPI tende para 0 à medida que a 

maior mancha da paisagem se vai tornando mais pequena. Da mesma forma, o LPI = 

100 quando toda a paisagem corresponde a uma única mancha. 
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Capítulo 4 - Detecção Remota 

 

A detecção remota (DR), constitui um meio adequado para a obtenção de dados sobre a 

paisagem, servindo para apoiar esse tipo de estudos (Donnay et al., 2001). Contudo, a 

sua utilidade pode ser contrariada pela heterogeneidade espacial e espectral da paisagem 

(Jensen e Cowen, 1999; Herold et al., 2004). A informação detalhada, tanto espacial 

como temporal, da morfologia da paisagem, dos padrões de uso e ocupação do solo, e 

das forças motrizes atrás de dinâmica da paisagem, tem necessariamente que ser 

observada e compreendida. A DR da paisagem tem tentado fornecer essa informação. 

Este capítulo destina-se a discutir a confluência entre imagens de DR, técnicas de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e análise da paisagem. Também lança 

algumas questões sobre alguns problemas associados com a DR e os SIG para a análise 

da paisagem. 

 

De acordo com Jensen (2006) a detecção remota é a gravação de informações sem 

entrar em contacto com o objecto ou fenómeno em estudo, com recurso a sensores 

montados em plataformas como aviões ou satélites. Hoje em dia, a detecção remota, 

também conhecida como observação da terra, é feita principalmente do espaço usando 

sensores orbitais. 

 

A detecção remota é uma ferramenta ou técnica que utiliza sofisticados sensores para 

medir à distância a quantidade de energia electromagnética, reflectida ou transmitida 

por um objecto ou área geográfica e extrair informações valiosas a partir dos dados 

usando métodos baseados em algoritmos matemáticos e estatísticos. A DR funciona em 

harmonia com outras técnicas de recolha de dados espaciais ou ferramentas das Ciências 

de Informação Geográfica (CIG), incluindo cartografia e SIG. O sinergismo de 

combinar o conhecimento científico com a experiência do mundo real permite ao 

interpretador desenvolver regras heurísticas para extrair informações valiosas da 

imagem (Bhatta, 2008). 

 

Os dados provenientes de DR são capazes de abordar o tempo e o espaço numa grande 

variedade de escalas espácio-temporais. Duas formas fundamentais de conceptualizar a 

escala são em termos de frequência de dados e em termos de escala de dados (Prenzel, 
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2004). Do ponto de vista espacial, frequência refere-se ao tamanho do píxel (resolução 

espacial) enquanto escala se refere à área coberta pela imagem. Do ponto de vista 

temporal, frequência refere-se aos intervalos temporais com que as imagens são obtidas 

(ou consideradas para análise) e escala refere-se ao período de tempo por conjunto de 

dados de imagem (o intervalo de tempo em análise). 

 

A frequência espacial, escala espacial, frequência temporal e escala temporal têm 

relevância fundamental na forma como a análise baseada em DR é executada em 

relação às mudanças na paisagem. Os modelos analíticos dependem certamente destas 

escalas espácio-temporais. Em muitos casos, a escolha do modelo é influenciada por 

esses parâmetros de escala. Por exemplo, uma grande resolução espacial aumenta a 

heterogeneidade na imagem e, portanto, pode não ser adequada para análise de métricas 

de mancha desde que o número de manchas seja alto, resultando em dificuldades na 

compreensão da paisagem em geral. 

 

Um paradigma útil para conceptualizar a análise de mudanças na paisagem é em termos 

do grau de com que o campo de radiação medido e a quantidade procurada são 

vinculados de forma indirecta (Quenzel, 1983). Neste âmbito, os modelos de análise são 

organizados de acordo com uma determinada “ordem do modelo”. À medida que 

aumenta o número de ordem do modelo, a ligação entre o campo de radiação medido e 

o grau de interesse desse modelo torna-se mais remota. A abordagem é mais conceptual 

do que física, mas dá alguns indícios para o problema do uso de DR em análise da 

paisagem (Quenzel, 1983). Este enquadramento permite conceptualizar o nível de 

exactidão alcançável pelos dados derivados de DR, porque o erro aumenta à medida que 

a ligação se torna mais complexa, i.e. conforme aumenta a ordem do modelo. 

 

Prenzel (2004), exemplifica que a partir de uma análise de primeira ordem é possível a 

extracção da reflectância de superfície a partir de valores brutos de luminosidade, 

enquanto uma análise de segunda ordem envolve a extracção de algum tipo de medida, 

como a temperatura ou a concentração de ozono na atmosfera. Uma análise de terceira 

ordem deriva vários parâmetros biofísicos, e.g. ocupação do solo, índice de área foliar 

ou biomassa. Por fim, uma análise de quarta ordem deriva parâmetros como medidas 

difusas (fuzzy), uso e ocupação do solouso e ocupação do solo e medidas de 
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produtividade primária líquida. A dificuldade de extrair com exactidão parâmetros de 

ordem alta tais como o uso e ocupação do solouso e ocupação do solo é que eles não 

estão intimamente ligados às propriedades físicas do terreno que são medidas através de 

DR. 

 

Tradicionalmente, são reconhecidas duas aplicações de detecção de mudanças com 

recurso a dados de DR, nomeadamente: 1) monitorização biofísica para criação e 

calibração de modelos de massa/energia; e 2) monitorização da superfície terrestre num 

contexto específico (Miller e Chen, 2001). A primeira corresponde principalmente a um 

modelo determinístico e a segunda está ligada com modelos empíricos. As análises de 

transformações da paisagem não podem exigir a transferência de informações através do 

espaço, para além dos limites da imagem a ser analisada. Em tais casos, a temporalidade 

pode ser mais importante do que a compreensão do espaço para além da imagem. 

Portanto, em muitos casos, os modelos empíricos, ao invés dos modelos puramente 

determinístico, podem ser mais úteis para fornecer informações sobre a mudança da 

paisagem numa localização específica. 

 

4.1 - Classificação de Imagens e Comparação Pós-processamento 

 

A classificação de uma imagem é o processo de classificação dos pixéis num número 

finito de classes individuais ou categorias de dados, com base nos seus valores. A 

classificação de dados em DR é usada para atribuir níveis correspondentes em relação a 

grupos com características homogéneas, com o objectivo de discriminar vários objectos 

dentro da imagem. O nível é designado de classe. 

 

Um fotointérprete tentando classificar elementos de uma imagem usa os princípios de 

interpretação visual para identificar grupos homogéneos de pixéis, que representam 

várias características ou classes de ocupação do solo com interesse. A classificação 

digital de imagens usa as informações espectrais representadas pelos números digitais, 

numa ou mais bandas espectrais e tenta classificar cada píxel individualmente com base 

nesta informação espectral. Este tipo de classificação é denominado “reconhecimento de 

padrões espectrais”. 
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Em ambos os casos, o objectivo é ligar todos os pixés da imagem a determinadas 

classes ou temas (e.g. água, floresta). A imagem classificada resultante é composta por 

uma matriz de pixéis, cada um deles pertencente a um tema específico e é 

essencialmente um “mapa” temático decorrente da imagem original. 

 

Existem muitos métodos de classificação de imagens. Por exemplo, o do 

paralelepípedo, o da mínima distância, o da máxima verossimilhança, a análise 

discriminante linear, a análise de clusters e assim por diante. Está para além do 

objectivo destas dissertação analisar em detalhe os métodos de classificação de imagens, 

podendo para isso consultar-se bibliografia especializada (Lu e Weng 2007; Jensen, 

2005; ERDAS 2008; Bhatta 2008; Liu e Mason, 2009). 

 

Têm surgido vários avanços e abordagens inovadoras na classificação de imagens. Por 

exemplo, as redes neuronais artificiais ou a classificação difusa (fuzzy) (Paola e 

Schowengerdt, 1995; Zhang e Foody, 1998; Gamba e Dell'Acqua, 2003), a análise de 

mistura espectral ou a classificação subpixel (Alberti et al., 2004; Lu e Weng, 2004; 

Yue et al., 2006; Brown et al., 2000; Phinn et al., 2002), classificação com base em 

regras de conhecimento (sistemas periciais) (ERDAS, 2008), classificação orientada 

para objecto ou baseada em objecto (Doxani et al., 2008; Jacquin et al., 2008), etc. No 

entanto, estas são mais complexas, muitas vezes exigem dados adicionais e também um 

grande conhecimento de processamento de imagem. Para além disso, são 

computacionalmente dispendiosas. Estas abordagens terão de superar diversos 

obstáculos antes de entrar em vigor em aplicações práticas. A maioria das aplicações 

actuais depende de simples classificação de imagens píxel-por-píxel. 

 

A comparação pós-classificação é actualmente o método de detecção de mudança de 

paisagem mais popular (Jensen et al., 1993). Neste método, cada imagem rectificada 

independentemente é classificada de forma a se enquadrar num esquema comum de 

ocupação do solo (igual número e tipo de classes de ocupação do solo). Os mapas de 

ocupação do solo resultantes são então sobrepostos e comparados numa base 

píxel-por-píxel. O resultado é um mapa de mudança de ocupação do solo. Esta 

comparação píxel-por-píxel também pode ser resumida numa matriz (de-para) de 

mudança (também chamada de matriz de transição) (Jensen 2005). Esta matriz mostra 
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todas as alterações possíveis de ocupação do solo sob o esquema de classificação 

original e mostra as áreas de cada classe que mudam (Howarth e Wickware, 1981). 

 

As várias aplicações da matriz de transições têm tornado a comparação 

pós-classificação muito popular. A sua simplicidade conceptual é outro motivo para a 

sua ampla utilização. Além disso, nesta abordagem, uma vez que cada imagem é 

classificada de forma independente, não são necessárias correcções atmosféricas 

(Kawata et al., 1990; Song et al., 2001; Coppin et al., 2004). Este método também é 

apropriado quando as imagens de datas diferentes têm ângulos solares de aquisição 

substancialmente diferente ou são provenientes de sensores diferentes (Yang e Lo, 

2002). 

 

Apesar de muito usada, a comparação pós-classificação não é isenta de erros (Hardin et 

al., 2007). A exactidão do mapa de mudança é altamente dependente da exactidão dos 

mapas classificados de forma independente (Aspinall e Hill, 1997; Serra et al., 2003; 

Yuan et al., 2005). Todos os erros incluídos nos mapas classificados independentemente 

serão transferidos para o mapa de mudança. Por exemplo, se tivermos dois mapas de 

ocupação do solo, cada um com uma exactidão do produtor de 90%, a exactidão do 

mapa de mudança pós-classificação será de cerca de 81% (0,9 × 0,9 × 100) (Stow et al., 

1980). 

 

4.2 - Desafios e Restrições 

 

É importante mencionar que a detecção de mudanças na paisagem é contestada por 

vários sectores. As mudanças na reflectância aparente podem ser causadas por muitos 

factores que não seja a conversão da ocupação do solo. Esses factores incluem (Riordan, 

1980; Ingram et al., 1981; Du et al., 2002; Prenzel, 2004; Hardin et al., 2007): 

 

1. Atenuação atmosférica — condições atmosféricas diferentes e desse modo 

diferente iluminação das imagens de datas diferentes;  

2. Georreferenciação incorrecta — erro de registo entre imagem de várias datas;  

3. Atenuação topográfica — efeitos de sombra diferentes nas imagens de diversas 

datas;  
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4. Estado fenológico diferente e/ou variabilidade sazonal — mudança na aparência 

do mesmo objecto (e.g. a vegetação) entre as imagem de diferentes datas; 

5. Resolução espacial, espectral e radiométrica do sensor — imagens de diferentes 

sensores em uso;  

6. Alterações na resposta do sensor (para o mesmo sensor) devido à deriva ou à 

idade;  

7. Mudanças no azimute do sol e/ou satélite — diferença nos efeitos sombra;  

8. Mudanças na elevação do sol — diferentes efeitos de sombra e iluminação. 

 

Dos erros nas fontes acima mencionados, as diferenças atmosféricas (1) e os erros de 

registo (2) (georreferenciação) são os que possívelmente apresentam maiores 

implicações na detecção de mudanças (Coppin e Bauer, 1994). As diferenças aparentes 

devido a mudanças no azimute do sol e à fenologia, podem frequentemente ser 

eliminadas ou reduzidas para níveis ignoráveis usando imagens do mesmo sensor 

recolhidas na mesma altura, e.g. sempre em Agosto (Jensen, 2005). Infelizmente, um 

conjunto de imagens livre de nuvens para a mesma altura do ano, durante vários anos, é 

difícil de assegurar. 

 

Prenzel (2004) recomenda as seguintes condições ideais para dados de DR que são 

usados para mapeamento sistemático das mudanças de ocupação do solo: 

 

1. Os dados recolhidos pelo mesmo sensor têm características semelhantes (e.g. 

resolução espacial, espectral e radiométrica; geometria e resposta radiométrica);  

2. Os dados adquiridos em condições atmosféricas favoráveis (i.e. livre de nuvens 

e neblina) ajudam na identificação das mudanças reais na superfície do solo; 

3. Os dados recolhidos em datas específicas apresentam condições de superfície 

similares para a área em estudo (i.e. fenologia das plantas consistente) bem 

como uma geometria sol-terreno-sensor consistente. 

 

4.3 - Detecção Remota, Métricas e Modelação da Paisagem 

 

Herold et al. (2005a) apresentaram um enquadramento conceptual simples (Figura 4.1), 

constituído por três componentes principais: Detecção Remota, métricas espaciais e 
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modelação da paisagem, e as suas inter-relações. A potencial contribuição directa da DR 

para a modelação da paisagem é razoavelmente bem compreendida (relação 1 na Figura 

4.1), mas o uso combinado da DR e das métricas espaciais levam a novos níveis de 

compreensão de como a paisagem muda (relações 2 e 3 na Figura 4.1), i.e. o padrão e o 

processo de alterações na paisagem. 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Enquadramento geral de análise e modelação da dinâmica espacial da 

paisagem (Herold et al., 2005a) 

 

Nos últimos anos, aumentou muito o uso de modelos baseados em computador para 

análise de alterações da paisagem, os quais demostraram potencial para se tornarem 

importantes ferramentas para a gestão e planeamento da paisagem. Este 

desenvolvimento foi possível graças ao aumento da disponibilidade de dados, a uma 

maior disponibilidade de acesso a múltiplos conjuntos de dados espaciais e a 

ferramentas para o seu processamento, bem como uma maior aceitação dos modelos 

(Klosterman, 1999; Sui, 1998; Wegener, 1994). No entanto, a aplicação e o desempenho 

dos modelos de paisagem são fortemente dependentes da qualidade e do âmbito dos 

dados disponíveis para parametrização, calibração e validação, bem como o nível de 

entendimento construído para representação dos processos modelados (Batty e Howes, 

2001; Longley e Mesev, 2000). 

 

Modelação 
da Paisagem
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Paisagem

Detecção 
Remota

1

2 3



- 78 - 

 

Os produtos derivados de dados de DR têm sido muitas vezes incorporados em 

aplicações de modelação da paisagem como fontes adicionais de dados espaciais 

(relação 1 na Figura 4.1), principalmente para fornecer informações históricas de uso e 

ocupação do solo (Acevedo et al., 1996; Clarke et al., 2002; Meaille e Wald, 1990). A 

relação 3 (Figura 4.1) corresponde à utilização de métricas espaciais na modelação da 

paisagem. Esta relação tem sido proposta em alguns estudos recorrendo a métricas da 

paisagem como forma de refinar e melhorar os dados de DR para modelos de paisagem, 

para validação, calibração dos modelos, ou em estudos da heterogeneidade da paisagem 

e dos processos dinâmicos de alterações (Alberti e Waddell, 2000; Herold et al., 2003a; 

Parker et al., 2001). 

 

4.4 - Classificação do Uso e ocupação do soloUso e ocupação do solo no Concelho 

de Estremoz 

 

O mapeamento das alterações da paisagem é diferente do mapeamento da paisagem per 

si. A paisagem pode ser detectada e mapeados usando uma única imagem, ou seja, uma 

imagem de uma data específica. No entanto, o mapeamento das transformações da 

paisagem exige, no mínimo, duas imagens, já que na verdade significa o mapeamento 

das mudanças entre duas datas diferentes. Este processo é muitas vezes chamado de 

detecção de mudança — o processo de identificar as diferenças no estado de um objecto 

ou fenómeno, observado em datas diferentes (Singh, 1989). O mapeamento do 

crescimento de paisagem pode levar à monitorização da paisagem e das suas 

transformações ao longo do tempo. 

 

Em geral, detecção das mudanças na paisagem envolve a aplicação de conjuntos de 

dados multi-temporais para analisar quantitativamente (ou visualmente) os efeitos 

temporais do fenómeno (Lu et al., 2004). Várias técnicas têm sido desenvolvidas para 

melhorar a exactidão da detecção de mudanças, incluindo da diferença de imagens, o 

rácio de imagens, a aplicação de máscaras, análise de componentes principais, 

comparação pós classificação, entre outros. 

 

Segundo Casimiro (2002), a ocupação do solo (land cover) corresponde à descrição 

biofísica da superfície da Terra. É aquilo que sobrepõe, ocupa ou cobre o solo. Esta 
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descrição permite a distinção de várias categorias biofísicas: áreas de vegetação 

(árvores, mato, campos, prados), solos a nu, superfícies duras (rochas e edifícios) e 

áreas húmidas ou corpos de água (rios, ribeiras, pântanos, sapais). Por seu lado, o uso 

do solo (land use) corresponde à descrição socioeconómica (dimensão funcional) de 

áreas para fins residenciais, industriais ou comerciais, para a agricultura ou floresta, 

para recreação e conservação, entre outros. Uma única classe de ocupação pode ter 

vários usos (a floresta pode ser usada para a exploração florestal, uso agrícola, caça, 

recolecção, recolha de lenha, recreação, conservação da vida selvagem e protecção do 

solo. Contudo, um único sistema de uso do solo pode envolver a manutenção de várias 

ocupações (como nalguns sistemas agrícolas que combinam terrenos cultivados, 

floresta, pastagens e aglomerados).  

 

Existem de facto ligações entre a ocupação e o uso do solo mas são por vezes 

complexas e/ou pouco evidentes. Ao contrário da ocupação, o uso do solo é difícil de 

observar. As distinções entre ocupação e uso do solo, e a sua definição têm impacto no 

desenvolvimento de sistemas de classificação, recolha de dados e sistemas de 

informação em geral. Os dados de Detecção Remota, como por exemplo as imagens de 

satélite, podem ser correlacionados com a ocupação e utilizados para a cartografar. O 

uso do solo pode ser relacionado com a ocupação existente de forma a cartografar o uso 

do solo com a ocupação, como passo intermédio.  

 

Nesta dissertação, a classificação do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo foi 

feita através do software Ilwis 3.3. Este é um Open Source desenvolvido no ano de 1984 

que integra informação matricial (raster) e também tem a capacidade de processar 

informação vectorial e possui numerosas opções de modelação espacial. A sua 

integração de informação matricial (raster) e vectorial torna-se especialmente 

interessante para a gestão de recursos naturais, para a biologia e ecologia.   

 

4.4.1 – Área de estudo 

 

Todo o trabalho será desenvolvido com base numa área concreta, o concelho de 

Estremoz (Figura 4.2). Este integra o subgrupo de municípios do Alentejo Central 

(NUT III). Insere-se numa região integrada, denominada por "Zona dos Mármores", 
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sub-região que agrupa também os municípios de Alandroal, Borba e Vila Viçosa. Tendo 

em conta os limites geográficos, o concelho é limitado a Norte pelos concelhos de 

Sousel, Fronteira Monforte, a Nascente pelo concelho de Borba, a Sul pelos concelhos 

de Évora e Redondo, e a Poente pelo concelho de Arraiolos.  

 

 

 

Figura 4.2 - Enquadramento do concelho de Estremoz a nível regional. 

 

O concelho usufrui de uma posição geográfica privilegiada, devido à sua localização no 

cruzamento de dois importantes eixos de desenvolvimento: Lisboa-Madrid e 

Faro-Guarda, e de ligação rodoviária, quer no estrangeiro, quer no eixo norte-sul pelo 

interior do país, o que lhe confere uma grande importância estratégica associada a uma 
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fácil acessibilidade. Estes factores contribuem para que o concelho e a cidade se 

afirmem, cada vez mais, como um importante pólo regional de desenvolvimento. 

 

A nível demográfico (Quadro 4.1), segundo os dados do último recenseamento (2011), 

o concelho de Estremoz tinha 14318 habitantes. Ocupando uma área total de cerca de 

514 km
2
, tem uma densidade populacional de 30 hab./km

2
. A população tem vindo a 

diminuir, essencialmente devido ao envelhecimento da classe mais idosa ou a da 

migração da classe mais jovem para os centros urbanos.  

 

Quadro 4.1 - Evolução da População Residente no Concelho de Estremoz. 

 

 1981 1991 2001 2011 

População Residente (Habitantes) 18073 15461 15672 14318 

 

No concelho de Estremoz existem 13 Freguesias, duas urbanas – Santo André e Santa 

Maria – e onze rurais: Arcos, Evoramonte, Glória, São Bento do Ameixial, São Bento 

do Cortiço, São Bento de Ana Loura, São Domingos de Ana Loura, Santo Estêvão, São 

Lourenço de Mamporcão, Veiros e Santa Vitória do Ameixial. Em relação às suas 

dimensões, a maior é a Freguesia de Evoramonte com uma área total de 99,5 km
2
 e a 

mais pequena é a freguesia urbana de Santo André com 0,6 km
2
. Já em termos 

populacionais a maior é Santa Maria com 6033 habitantes e a menos habitada é São 

Bento de Ana Loura com 46 habitantes.  

 

No que diz respeito ao relevo e à paisagem a cidade de Estremoz situa-se numa 

elevação que atinge os 448 metros de altitude. Desta posição é possível admirar em seu 

redor a vasta paisagem rural, algumas povoações limítrofes, os campos e os montes 

alentejanos. O relevo é caracterizado pela existência de algumas protuberâncias 

montanhosas de baixa altitude a par da peneplanície alentejana que ocupa mais de 3/4 

da superfície do concelho. Os elementos montanhosos que mais sobressaem são os 

contrafortes da Serra D’Ossa e as elevações ocupadas pelos calcários da cidade, até ao 

limite com o concelho de Sousel onde essas elevações são designadas por Serras da 

Lage, São Miguel e São Bartolomeu.  
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A nascente da cidade de Estremoz a paisagem está marcada pela exploração e extracção 

de mármore. Na ocupação dos solos, predomina a cultura extensiva e de sequeiro, com 

especial relevância para os cereais, muitas já reconvertidas em áreas de aproveitamento 

agro-silvo-pastoril, a par do olival, montado de azinho e sobro, e algumas manchas 

ocupadas com vinha, pomares, pinhal, eucaliptal e matos incultos, dispersos um pouco 

por todo o concelho. 

 

4.4.2 - Aquisição de informação geográfica  

 

Numa primeira fase, com o objectivo de avaliar a evolução do uso e ocupação do 

solouso e ocupação do solo ao longo de 16 anos no concelho de Estremoz, adquiriu-se 

um conjunto de imagens de satélite Landsat. O programa Landsat (Quadro 5.2) teve 

início no ano de 1967 quando a National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) começou o estudo conceptual da viabilidade de vários satélites para a 

observação de recursos terrestres designado por Earth Resources Technology Satellites 

(ERTS). O Landsat permite fazer a recolha de dados multiespectrais da superfície 

terrestre a partir de uma plataforma espacial. 

 

 Quadro 4.2 - Data de entrada em funcionamento dos Satélites Landsat. 

 

Satélite Data de Lançamento Data do Fim de Operação 

Landsat 1 28 de Junho de 1972 6 de Janeiro de 1978 

Landsat 2 22 de Janeiro de 1975 27 de Julho de 1983 

Landsat 3 5 de Março de 1978 7 de Setembro de 1983 

Landsat 4 16 de Julho de 1982 14 de Dezembro de 1993 

Landsat 5 1 de Março de 1984 26 de Dezembro de 2012 

Landsat 6 5 de Outubro de 1993 Falhou a atingir a órbita 

Landsat 7 15 de Abril de 1999 Ainda em funcionamento 

 

O primeiro aparelho do programa foi lançado em 1972. Os três primeiros aparelhos 

levavam a bordo o sensor Multiespectral Scanner (MSS) com quatros bandas espectrais, 

com uma adicional presente no Landsat 3. A resolução temporal destes satélites é de 18 

dias, com uma altitude de 900 km.  
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Os Landsat 4 e 5 tinham a bordo dois sensores, o Multiespectral Scanner e um outro 

sensor, o ThematicMapper (TM). O Landsat 6 detinha um sensor com características 

distintas em relação ao TM. O Enhanced Thematic Mapper (ETM), possuía um canal 

pancromático (PAN), com uma resolução de 15 metros e operava entre 0,50 e os 0,90 

µm. Contudo, o aparelho perdeu-se, nunca chegando atingir a órbita.  

 

O Landsat 7 apresenta um novo sensor, Enhanced Thematic MapperPlus (ETM+). Este 

tem como característica particular uma banda pancromática, com resolução espacial de 

15 metros. A órbita deste satélite tem uma altitude de 705 km. Em relação ao TM, este 

sensor apresenta algumas melhorias: a recolha de imagens compostas de 8 bandas 

espectrais, uma banda pancromática, aperfeiçoamentos nas características geométricas e 

radiométricas e o aumento da banda térmica para 60 metros.  

 

Para o presente trabalho foram adquiridas cinco imagens de satélite do programa 

Landsat do sensor TM, com várias características específicas (Quadro 4.3). 

 

Quadro 4.3 - Características das Imagens de Satélite Adquiridas. 

 

Satélite Ano Sensor Escala Sistema de Projecção 

 Landsat 5 28 de Maio de 1984 TM 1/100 000 WGS 84 UTM29 

Landsat 5 21 de Maio de 1987 TM 1/100 000 WGS 84 UTM29 

Landsat 4 27 de Julho de 1991 TM 1/100 000 WGS 84 UTM29 

Landsat 5 15 de Junho de 2002 TM 1/100 000 WGS 84 UTM29 

Landsat 5 20 Maio de 2010 TM 1/100 000 WGS 84 UTM29 

 

Quando se adquiriu as imagens de satélite teve-se em consideração dois pontos: 

 

1. Estação do ano - Primavera/Verão, em que grande parte dos campos agrícolas 

apresentam um amadurecimento dos cultivos, mas outros não, dependendo do 

tipo de cultura. 

2. Número de imagens de satélite a considerar/número de anos - optou-se por 

utilizar 5 imagens de satélite em que o desfasamento temporal vai desde a 

década de 1980 até ao ano de 2010. 
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O sensor TM que esteve integrado nos satélites Landsat 4 e 5 (Quadro 4.4) permitiu uma 

resolução espacial e espectral melhorada, o que possibilitou uma maior precisão para a 

cartografia temática.  

 

Quadro 4.4 - Características das Imagens Landsat 4 e 5TM. 

 

Banda 

Resolução 

Espectral 

(µm) 

Resolução 

Espacial 

(m) 

Faixa de 

Varrimento 

(km) 

Resolução 

Temporal 

(dias) 

Resolução 

Radiométrica 

(bits) 

1 0,45-0,52 30  185 16  8  

2 0,52-0,60 30  185 16  8  

3 0,63-0,69 30  185 16  8  

4 0,76-0,90 30  185 16  8  

5 1,55-1,75 30  185 16  8  

6 10,4-12,5 120  185 16 8  

7 2,08-2,35 30  185 16  8  

 

4.4.3 -Tratamento da informação geográfica 

 

Numa primeira fase de tratamento da informação geográfica, para se representar os 

limites do concelho de Estremoz optou-se por utilizar a Carta Administrativa Oficial de 

Portugal (CAOP) do ano de 2012. A Carta Administrativa Oficial de Portugal 

representa todos os limites dos concelhos de Portugal Continental. Esta informação está 

em formato shapefile (vectorial) em que o sistema de projecção é o ETRS89 (European 

Terrestrial Reference System) TM6 Portugal. 

 

Deste modo, o primeiro passo consistiu em projectar toda a informação geográfica para 

o mesmo sistema de coordenadas das imagens de satélite (Figura 4.3). O sistema de 

projecção requerido é o WGS 84 UTM 29N.  
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Figura 4.3 – Transformação entre sistemas de coordenadas. 

 

Um dos passos seguintes envolveu a extracção de informação das imagens de satélite 

(informação matricial) através dos limites agora delineados (vectorial). Isto porque, 

como seria expectável as imagens de Satélite adquiridas englobam uma grande área 

além do concelho de Estremoz. A ferramenta select by attributes tem como principal 

função seleccionar um conjunto de informação, que no caso concreto do presente 

trabalho consistiu em extrair os limites de concelho de Portugal (CAOP), embora 

somente para a área de estudo (concelho de Estremoz, Figura 4.4a).  

 

  

a) b) 

 

Figura 4.4 - Limites do concelho de Estremoz (a) e imagem de satélite recortada 

pela área de estudo (b). 
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O módulo Arctoolbook/Spatial Analyst Tools/Extraction/ tem a ferramenta Extraction 

by Mask. Esta ferramenta faz a extracção de informação raster (imagens de satélite) 

através de uma máscara. Essa máscara é a shapefile, que corresponde aos limites do 

concelho de Estremoz. O resultado da extracção pode ser visível na Figura 4.4b 

(exemplo da banda 5 da imagem de satélite do ano de 1984). 

 

4.4.4 - Composição colorida 

 

Uma composição colorida consiste na agregação de um determinado número de bandas 

espectrais para representação num determinado sistema de cor. Uma composição 

colorida pode ser útil porque nos permite fazer uma melhor análise, principalmente para 

a classificação do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo. O valor de 

possibilidade de conjugação dessas n bandas num sistema de cor que permite integrar q 

bandas, é traduzido pela seguinte expressão: 

 

 
 

!

! !

n n
C
q n qq

 
 

 
 (39) 

 

Assim, para o sistema RGB que conjuga três bandas e, utilizando um total de 6 bandas 

TM (retirando a térmica e a pancromática), obtêm-se um total de 20 combinações 

possíveis. Cada banda da imagem possui características que é importante referir quando 

se faz uma composição colorida (Quadro 4.5).  

 

Quanto à composição colorida que melhor permite a visualização da informação, o seu 

RGB é produzido fazendo uma combinação da banda 5 (1,55 – 1,75 µm), da banda 4 

(0,76 – 0,90 µm) e da banda 3 (0,63 – 0,69 µm) (Figura 4.5). 
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Quadro 4.5 - Características espectrais do Sensor TM (Rocha, 2002). 

 

Banda Espectro Características 

1 Azul 

Estudo da superfície de água, caracterização da hidrologia costeira; 

capacidade de identificação solo/vegetação e do reconhecimento das 

características dos níveis de poluição aquática. 

2 Verde 

Estado de desenvolvimento da vegetação; identificação das características 

das culturas; as áreas cobertas de vegetação, relativamente aos espaços 

construídos e as rochas e solos desnudados. 

3 Vermelho 
Determinação da região de absorção de clorofila; identificação das 

características das plantas. 

4 
Infravermelho 

Próximo 

Determinação de tipos de vegetação para a quantificação da biomassa, 

discriminação solo/vegetação e terra/água e na avaliação do teor de 

humidade do solo. 

5 
Infravermelho 

Médio 

Quantificação de teor de humidade presente na vegetação e nos solos, 

permitindo diferenciar plantas consoante o estado fenológico. 

6 
Infravermelho 

Térmico 

Eficácia na análise do stress da vegetação, na disseminação do teor de 

humidade do solo, localização de fontes de calor em meio urbano, 

determinação de níveis de poluição. 

7 
Infravermelho 

Médio 

Discriminação de minerais e de tipos de rochas, sendo importante no 

estudo de solos. É sensível ao teor de humidade presente na vegetação.  

 

 

 
 

 

Figura 4.5 – Criação de composições coloridas. 
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4.4.5 - Classificação supervisionada 

 

Na classificação de imagens de satélite, independentemente das características 

particulares do classificador utilizado, podem ser seguidas duas abordagens distintas: 

classificação supervisionada e classificação não supervisionada. A principal diferença 

entre os dois tipos de métodos reside no facto de no primeiro caso se partir de exemplos 

de classificações correctas, que envolvem um conhecimento prévio do terreno, 

normalmente adquirido através da realização de trabalhos de campo, da interpretação de 

fotografias aéreas ou a partir de cartas temáticas já existentes, enquanto no segundo 

esses exemplos são inexistentes, não se exigindo um conhecimento prévio da área de 

estudo. No entanto, raramente se inicia um trabalho sem analisar previamente a área a 

classificar, o que neste caso se traduz num conhecimento que, regra geral, condiciona a 

escolha do número de classes a estabelecer. 

 

As aplicações desenvolvidas com recurso a técnicas clássicas de análise de dados e a 

complexidade de situações que ocorrem no globo terrestre, têm fomentado a 

predominância dos métodos de classificação supervisionada. A classificação 

supervisionada é fisicamente efectuada em quatro fases distintas: i) definição de 

nomenclatura, onde se estabelecem as classes de ocupação do solo; ii) treino; iii) 

classificação; iv) apresentação e avaliação de resultados.   

 

Na fase de treino, o analista identifica áreas de treino, o mais homogéneas possível do 

ponto de vista espectral e, com base nestas áreas, desenvolve uma descrição estatística 

dos atributos espectrais de cada uma das classes de uso e ocupação do solo identificadas 

na imagem. Na fase de classificação, cada píxel é atribuído à classe de ocupação do solo 

com que apresenta maior similaridade. Os pixéis que não apresentem analogias 

significativas com nenhum dos conjuntos de treino, são normalmente classificados 

como “desconhecidos” ou simplesmente “não classificados”. Por fim, entra-se na 

chamada fase de apresentação de resultados, na qual a classe atribuída a cada píxel é 

registada numa imagem final (ou mapa temático) e se produzem tabelas com 

informação estatística que permite avaliar a qualidade da classificação. 
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O objectivo principal da fase de treino é reunir um conjunto de estatísticas que 

descrevam o comportamento espectral para cada classe de ocupação de solo. A 

necessidade de obter áreas de treino para uma classificação supervisionada requer uma 

análise aprofundada da informação espectral contida numa imagem. Para além disso, 

obriga também à utilização de informação de referência e a um profundo conhecimento 

da área geográfica. Em síntese, a qualidade do processo de treino determina o sucesso 

da fase de classificação e, por isso, determina também o valor da informação gerada 

pela classificação.  

 

A delimitação das áreas de treino acaba invariavelmente por ser feita a partir de uma 

imagem visualizada em computador. A localização das áreas de treino na imagem é 

normalmente estabelecida com recurso a uma composição colorida, com ampliação, 

sobre a qual, regra geral, o analista obtém áreas de treino através da delineação no 

monitor das fronteiras (ou polígonos) envolventes dessas áreas. Neste processo deve-se 

evitar a selecção de pixéis situados nas fronteiras de transição entre dois tipos de 

uso/ocupação do solo. As coordenadas, em linha e coluna, dos vértices dos polígonos 

delineados, vão ser usadas como base da extracção (da imagem) dos valores de brilho 

dos pixéis situados dentro das áreas de treino. São estes valores que vão servir de 

amostra para o desenvolvimento da descrição estatística de cada área de treino.  

 

Para criação das áreas de treino, foram previamente associados 5 tipos de uso e 

ocupação do solo no Ilwis 3.3, correspondentes às 5 classes em que se pretendia 

classificar as imagens: 

 

1. Água - estão presentes o que se considera que seja linhas de água, barragens, 

pequenos charcos; 

2. Áreas Agrícolas - nesta classe estão identificadas todas as áreas que se dedicam a 

actividade agrícola (vinha, olival, pastagens, entre outras); 

3. Floresta - classe em que está identificado, nomeadamente, o montado; 

4. Solo Exposto - classe em que está identificada rocha (mármore) e também diz 

respeito a áreas não construídas; 

5. Tecido Urbano - nesta classe estão presentes as zonas edificadas e outros 

elementos da expansão urbana, como por exemplo as estradas. 
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O software Ilwis (Figura 4.6) é então usado de forma a desenvolver uma caracterização 

estatística das reflectâncias para cada classe de informação (local de treino). Este estado 

é frequentemente chamado de análise da assinatura espectral e pode desenvolver-se 

através de uma caracterização tão simples como a média ou a variação das reflectâncias 

em cada banda ou tão complexa quanto as análises detalhadas da média, da variância e 

da covariância em todas as faixas.  

 

 

 

Figura 4.6 – Fase de Treino (ILWIS). 

 

Quando se está a identificar as áreas de treino, revela-se de grande importância a 

delimitação de várias destas áreas cobrindo toda a imagem. Ou seja, é melhor definir um 

padrão de treino para uma determinada classe analisando vinte polígonos, cada um com 

quarenta pixéis, do que analisando apenas um polígono com oitocentos pixéis. A 

distribuição, tão homogénea quanto possível, das áreas de treino sobre a imagem 

aumenta a probabilidade dos dados de treino serem representativos de toda a 

variabilidade inerente às classes de uso e ocupação do solo presentes na matriz de 

dados. 

 

 



- 91 - 

 

Uma vez que a caracterização estatística foi conseguida para cada classe de informação, 

a imagem é então classificada examinando as reflectâncias para cada píxel. Existem 

diversas técnicas que são denominadas frequentemente de classificadores. Os três 

classificadores mais utilizados são: o paralelepípedo, a mínima distância à média e a 

máxima verosimilhança (Figura 4.7). Contudo optou-se por fazer a classificação do uso 

e ocupação do solouso e ocupação do solo através do método da máxima 

verosimilhança. Este método é bastante utilizado para a classificação de dados 

multiespectrais de detecção remota, sendo dos três mencionados aquele que melhores 

resultados apresenta. Este método é baseado na regra de decisão de Bayes.  

 

Este classificador usa a média e a variância/covariância das assinaturas espectrais de 

cada classe para estimar a probabilidade a posteriori do píxel pertencer a cada classe. O 

classificador de máxima verosimilhança considera que a distribuição dos valores 

radiométricos de cada classe é gaussiana (distribuição normal). Ou seja, a probabilidade 

de um píxel pertencer a uma classe é calculada a partir da função densidade de 

probabilidade para uma distribuição normal, sendo esta completamente descrita pelo 

vector médio da classe e pela matriz de covariância da classe. Uma das desvantagens da 

utilização deste classificador é o elevado número de cálculos necessários para classificar 

cada píxel. Este facto assume particular importância quando a classificação envolve um 

grande número de bandas e/ou classes espectrais. 

 

 

Figura 4.7 - Procedimento da Classificação do Uso e ocupação do soloUso e 

ocupação do solo (ILWIS). 
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4.4.6 - Classificação do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo entre 1984 e 

2010 

 

Tendo em conta a classificação do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo do 

ano de 1984 (Quadro 4.6) pode-se afirmar que a classe mais representativa no território 

é a das Áreas Agrícolas (58,4%).Também a Floresta (22,1%) tem grande importância 

para o concelho nesta data. A classe que tem menor expressão é a da Água.  

 

Quadro 4.6 - Área ocupada por classe de uso e ocupação do solouso e ocupação do 

solo (1984-2010). 

 

 Anos 

Classes de  

Uso e 

ocupação do 

soloUso e 

ocupação do 

solo  

1984 1987 1991 2002 2010 

 ha % ha % ha % ha % ha % 

Água 200,52 0,39 38,88 0,08 68,67 0,13 86,85 0,17 122,76 0,24 

Áreas Agrícolas 29975,58 58,37 33689,61 65,60 22328,91 43,48 25748,46 50,14 29716,29 57,86 

Floresta 11354,49 22,11 5516,64 10,74 3644,91 7,10 8059,95 15,69 11778,30 22,93 

Solo Exposto 4608,63 8,97 39600,0 7,71 9211,50 17,94 10446,12 20,34 3111,30 6,06 

Tecido Urbano 5217,84 10,16 8151,93 15,87 16103,07 31,36 7015,68 13,66 6628,41 12,91 

 

 

Em 1987 a classe de uso que continua a ter uma maior expressão é a das Áreas 

Agrícolas (65,60%). Sendo este concelho do interior e tendo em consideração o 

contexto histórico do país e da Europa (adesão de Portugal à União Europeia [EU] em 

1986), esta mudança de 1984 para 1987 traduz muito provavelmente alguns efeitos dos 

incentivos com subsídio da EU, recebidos pela população rural, numa primeira fase para 

investir nos campos agrícolas.  

 

Considerando a classificação do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo de 1991, 

a classe das Áreas Agrícolas (47,43%) continua a ser a mais relevante para o concelho 

nessa data. Contudo, apresenta um acentuado decréscimo relativamente às duas datas 

anteriormente analisadas (1984 e 1987). Neste ano verifica-se um acréscimo acentuado 
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do Tecido Urbano e ao mesmo tempo um decréscimo de Solo Exposto, o que pode 

indicar uma transferência entre estas duas classes devido a problemas de classificação, 

sobretudo porque a área urbana em 2002 volta a valores perto de dos de 1987. 

 

Atendendo a classificação de uso e ocupação do solouso e ocupação do solo de 2002 e 

2010 pode-se verificar que a situação se mantém e a classe que apresenta a maior 

importância é a das Áreas Agrícolas (50,14%). As classificações finais de uso e 

ocupação do solouso e ocupação do solo encontram-se representadas na Figura 4.8.  

 

   

1984 1987 1991 

  

 

 

2002 2010  

 

Figura 4.8 – Cartas de uso e ocupação do solouso e ocupação do solo (1984 - 2010). 

 

4.5 - Alterações do Uso e ocupação do soloUso e ocupação do solo/Paisagem entre 

1984 e 2010 

 

O processo de mapeamento das alterações na paisagem resulta na criação de mapas de 

mudança, abstractos e simplificados da área de estudo. Examinando estes mapas 

temáticos de transições, mesmo que superficialmente, permite-nos ver que as alterações 
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têm assinaturas diferentes: algumas áreas são muito compactas, enquanto outras são 

mais fragmentadas. Nalgumas das áreas, as fronteiras são acentuadas/abruptas, enquanto 

noutras classes dissolvem-se umas nas outras, i.e. são difusas (fuzzy). 

 

Para descrever estes diferentes padrões, para entender como eles mudam ao longo do 

tempo, para comparar uma subparte com o resto, ou para explicar estatisticamente as 

variações entre esses padrões, é preciso seleccionar medidas quantitativas que resumem 

as suas propriedades. Recentemente, o foco da análise de mudanças de paisagem passou 

da detecção para a quantificação da mudança, a medição do padrão e da análise do 

padrão e do processo de transformação. 

 

Os próximos pontos tentam lançar alguma luz sobre a forma como as transformações da 

paisagem podem ser medidas e analisadas.  

 

4.5.1 - Matrizes de transição 

 

A matriz de transição é uma tabela que permite ao utilizador medir mudanças entre 

diferentes classes de uso e ocupação do solo ao longo de um determinado período 

(Jensen, 2005). Este método centra-se em observar as mudanças na paisagem e os 

mecanismos por trás dessa mudança. As imagens de Detecção Remota podem ser 

classificadas em tipos diferentes de usos e ocupações do solo. Usando os dados 

classificados de duas datas diferentes, pode ser construída uma matriz de transição para 

determinar a área que em cada classe mudou para outra classe. 

 

As ferramentas dos sistemas informação geográfica (SIG) permitem que essas 

alterações sejam quantificadas no tempo e no espaço a partir de dados de detecção 

remota, para mostrar o padrão espacial e a composição do uso e ocupação do solo 

através de uma representação dinâmica. Estas mudanças podem ser integradas com 

dados sociais e biofísicos para determinar quais os factores por trás dos processos de 

alterações na paisagem ou as consequências de tal transição. Muitas vezes, essas 

relações lineares ou não lineares, podem ser modeladas matematicamente e 

estatisticamente.  
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A matriz de transição é talvez a técnica mais simples e mais amplamente utilizada para 

descrever e compreender as mudanças na paisagem, e modelá-las com as causas e 

consequências de tais alterações. A principal vantagem do uso de matriz de transição é a 

sua independência relativamente ao tipo de sensor (satélite) utilizado. Uma vez que não 

requer quaisquer operações matemáticas ou estatísticas entre as imagens, podem-se 

utilizar imagens multi-temporais provenientes de diferentes sensores. 

 

A reamostragem, i.e. alteração da resolução espacial, para tornar os pixéis provenientes 

de sensores diferentes, do mesmo tamanho não é necessária, porque este método agrega 

ou sintetiza os dados para uma região ou sub-região geográfica. No entanto, é 

importante perceber que a agregação de dados geográficos implica perder detalhe 

espacial; e em vez de cada localização geográfica os dados representam uma região ou 

sub-região geográfica. 

 

4.5.2 Matrizes de transição na análise de alterações da paisagem 

 

Muitos investigadores preferem apresentar os dados de alteração da paisagem numa 

matriz de transição. Embora haja outros métodos preferidos para a análise do 

crescimento e da expansão, a matriz de transição é a predilecta para medir a 

transformação da paisagem ou para explicar a transição entre classes de cobertura e uso 

e ocupação do solouso e ocupação do solo. No entanto, devido a limitações de análise 

espacial, o uso das matrizes de transição é geralmente negligenciado. Apesar das suas 

limitações, muitas vezes provaram ser a base da análise rigorosa, utilizando a estatística 

descritiva e métricas de paisagem (Angel et al., 2005; Almeida et al., 2005; Batisani e 

Yarnal, 2009; Dewan e Yamaguchi, 2009; Aguayo et al., 2007). 

 

Para se compreender melhor a evolução do uso e ocupação do solouso e ocupação do 

solo no concelho de Estremoz realizou-se o cruzamento do uso e ocupação do solouso e 

ocupação do solo dos vários anos através da ferramenta Tabulate Area do ArGis 9.3, o 

qual origina as matrizes de transição entre as diversas classes de uso e ocupação do solo. 

O resultado deste cruzamento pode ser exibido através de vários gráficos. 
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Entre 1984 e 1987 o Tecido Urbano e as Áreas Agrícolas ganham relevância no 

concelho enquanto a Floresta é a classe que perde mais importância. Isto significa que 

neste período existiu um aumento da actividade agrícola e também uma expansão 

urbana, nomeadamente junto à periferia da cidade (Figura 4.9). 

 

 

 

Figura 4.9 - Evolução do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo entre 1984 e 

1987. 

 

As Áreas Agrícolas tiveram um decréscimo entre 1987 e 1991 (Figura 4.10), isto 

deve-se essencialmente à política de incentivos da União Europeia que promovia o 

abandono dos campos agrícolas. Agora muitos dos campos agrícolas podiam servir para 

pastagens ou simplesmente as parcelas agrícolas podiam ficar em pousio. Outro dado 

interessante foi a importância do Solo Exposto em contradição com a classe da floresta. 
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Figura 4.10 - Evolução do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo entre 1987 

e 1991. 

 

Pode-se dizer que entre o período entre 1991 e 2002 (Figura 4.11), o Tecido Urbano 

teve um decréscimo. As classes, Floresta, Áreas Agrícolas e Solo Exposto, têm ganhos 

significativos no concelho. 

 

 

 

Figura 4.11 - Evolução do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo entre 1991 

e 2002.  
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Entre o período de 2002 e 2010 a classe Florestal cresce tal como as Áreas Agrícolas. A 

classe que perde mais representatividade é o Solo Exposto (Figura 4.12). 

 

 

 

Figura 4.12 - Evolução do uso e ocupação do solouso e ocupação do solo entre 2002 

e 2010. 

 

Numa perspectiva classe a classe e, tendo em conta as figuras 4.9 a 4.12, pode-se 

verificar que: 

1. Áreas Agrícolas- a percentagem desta classe do uso e ocupação do solouso e 

ocupação do solo aumenta entre 1984 e 1991, diminuindo entre 1991 e 2002; Em 

2010 a percentagem estabiliza para os 57%; 

2. Tecido Urbano- a percentagem desta classe aumenta entre o ano de 1984 e 1991 

estando ligado ao crescimento urbano e das actividades humanas; 

3. Floresta/Solo Exposto- Quando a percentagem da classe da Floresta aumenta a 

classe de Solo Exposto diminui. A Floresta está ligada ao montado com função de 

actividade económica, de protecção ou de lazer; 

4. Água- é a classe de uso e ocupação do solouso e ocupação do solo com menos 

representatividade. Corresponde a usos de suporte para as restantes classes: por 

exemplo, nas áreas agrícolas, uma pequena barragem serve de base para 

alimentação de gado ou de sistema de rega. 
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Capítulo 5 – Evolução e Caracterização da Paisagem  

 

As alterações de uso e ocupação do solo provocam variações na estrutura da paisagem, 

que podem ser quantificadas através de métricas descritivas dos padrões da paisagem 

(Turner et al., 2001). A ecologia da paisagem, por comparação com os estudos 

ecológicos tradicionais, não assume que os sistemas em estudo são homogéneos e tem 

em consideração o padrão espacial (Turner e Gardner, 1991). A quantificação dos 

padrões da paisagem tem sido conduzida pela premissa de que estes estão ligados a 

processos ecológicos, podendo dessa forma ser previstos por aqueles padrões (Baskent e 

Jordan, 1995; Gustafson, 1998). A paisagem é o “palco” onde se desenrola a dinâmica 

dos sistemas. 

 

Reforçando a importância de descrever e quantificar o padrão espacial da paisagem, a 

evolução e afirmação da ecologia da paisagem forneceu a matriz teórica para o 

desenvolvimento de métricas de paisagem (O’Neill et al., 1994). Seguindo-se a um 

esforço inicial de O’Neill et al. (1988), foram sendo propostos numerosos indicadores 

“candidatos”, quer por ecólogos da paisagem (Baker e Cai, 1992), quer por especialistas 

em processamento de imagens (Gonzales e Woods, 1992). Na última década, diversos 

autores reconheceram e afirmaram que o estudo e avaliação da estrutura da paisagem a 

diferentes escalas espaciais, por aplicação de indicadores de paisagem, é provavelmente 

o método de maior eficácia para a avaliação das condições ecológicas locais e regionais 

(e.g. Turner, 1989; O’Neill et al., 1994). Actualmente, existem métricas baseadas na 

diversidade, na teoria da informação, na geometria fractal e até na textura da imagem 

(Turner et al., 2001). 

 

O estudo dos padrões e processos ecológicos à escala da paisagem tornou-se possível 

através da disponibilidade de dados provenientes da detecção remota, os quais 

viabilizaram a análise da evolução da estrutura da paisagem ao longo do tempo. 

Imagens de satélite podem ser classificadas em classes de cobertura do solo, 

proporcionando uma forma relativamente económica de estudar grandes áreas (O’Neill 

et al., 1994). O desenvolvimento dos SIG forneceu os meios tecnológicos necessários à 

gestão de bases de dados espaciais relativas a grandes áreas. Actualmente, as 

capacidades técnicas da detecção remota associadas à tecnologia dos SIG fornecem a 
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combinação ideal para medir e monitorizar o estado da paisagem, o que por sua vez 

proporciona o contexto espacial para estudar as dinâmicas dos ecossistemas (O’Neill et 

al., 1994). 

 

Existe actualmente uma grande variedade de métricas de paisagem e de programas 

informáticos para o seu cálculo que são utilizados para quantificar diversos aspectos da 

heterogeneidade espacial em mapas temáticos (O’Neill et al., 1988; Turner e Gardner, 

1991; McGarigal e Marks, 1995; Frohn, 1998). Este facto indica que a quantificação 

dessa heterogeneidade permanece problemática, devido à complexidade do fenómeno e 

à insuficiente definição dos componentes da paisagem (Li e Reynolds, 1995). 

 

Tentando dar um contributo para a discussão sobre a temática da análise quantitativa da 

paisagem, apresentam-se neste capítulo os elementos utilizados como recursos do 

trabalho realizado, em estreita ligação com os procedimentos técnico-científicos 

seguidos, de acordo com um percurso considerado adequado à caracterização da 

paisagem de Estremoz e à análise dos padrões de transformação que lhe estão 

subjacentes.  

 

5.1 - Métricas Espaciais na Análise de Mudanças na Paisagem 

 

Tem havido um crescente interesse na aplicação de técnicas de métricas de paisagem 

porque estas ajudam a revelar a componente espacial da estrutura da paisagem e da 

dinâmica dos processos de mudança (Alberti e Waddell, 2000; Barnsley e Barr, 1997; 

Herold et al., 2002). Herold et al. (2005a) argumentaram que a aplicação combinada de 

detecção remota e métricas da paisagem pode fornecer mais informações espacialmente 

coerentes e detalhadas sobre a estrutura e alterações da paisagem do que qualquer uma 

destas abordagens usadas independentemente. 

 

Com base em alguns estudos, Parker et al. (2001) resumem a utilidade das métricas da 

paisagem no que diz respeito a uma grande variedade de modelos de paisagem e 

defendem a contribuição destas métricas para ajudar a ligar os processos económicos 

aos padrões de uso e ocupação do solo. Os autores usaram um modelo de ordenamento 

económico, baseado em agentes, para a tomada de decisões, o que resultou em padrões 
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teóricos de ordenamento muito específicos. No fim, concluem que a composição e 

padrão da paisagem, quantificada com métricas espaciais, são medidas - críticas - 

independentes da função económica da paisagem e podem ser usadas para melhorar a 

representação das características espaciais da paisagem e para a interpretação e 

avaliação de resultados da modelação. Alberti e Waddell (2000) fundamentaram a 

importância de métricas espaciais na modelação da paisagem. 

 

Schneider et al. (2005) também discutiram a recente mudança de foco da detecção de 

mudanças na paisagem para a quantificação das mudanças. As suas estatísticas 

destacaram o efeito económico, social e das políticas do governo, ao forçarem 

mecanismos na estrutura da paisagem. Como ilustrado por Schneider et al. (2005) e 

articulado por Seto e Fragkias (2005), a quantificação das alterações na paisagem com 

recurso a métricas representa uma melhoria significativa no cálculo das mudanças de 

área cultivada anualmente. Muito embora, a forma das áreas (manchas) permita calcular 

taxas de alterações, as métricas da paisagem possibilitam a avaliação das mudanças nos 

padrões espaciais da paisagem — uma peça adicional importante de informação para os 

planeadores que procuram controlar as alterações na paisagem (Hardin et al., 2007). 

 

Seto e Fragkias (2005) usaram métricas da paisagem para quantificar a mudança em 

quatro cidades ao longo de um período de 11 anos (1988–1999). Usando imagens de 

satélite, construíram mapas de mudança para vários anos. As taxas de alteração da 

paisagem foram então calculadas ao ano, e usando essas imagens de mudança anual, 

foram calculadas seis métricas de paisagem para três zonas de influência concêntricas 

(buffer) centradas em cada uma das quatro cidades. 

 

As métricas seleccionadas destinavam-se a descrever a dimensão, complexidade e 

forma da paisagem, e incluíam a área total da paisagem, densidade da margem, número 

de manchas da paisagem, a dimensão fractal média da mancha, média e coeficiente de 

variação da área da mancha. Também foi feito um cálculo das taxas de variação da 

paisagem durante o período de dez anos. Conforme detalhado por Seto e Fragkias 

(2005), os aspectos-chave do desenvolvimento da paisagem nas duas cidades foram 

clarificados pela utilização das métricas. 
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O crescimento através de múltiplos núcleos e por envolvimento revelaram-se como os 

processos primários de expansão das manchas. As mudanças das práticas 

administrativas de controlo (ou não) do desenvolvimento do uso e ocupação do solouso 

e ocupação do solo também se reflectiram nas métricas. Estes resultados ilustram que 

investigar a mudança temporal da paisagem através de métricas é um procedimento 

valioso, tanto para quantificar a mudança, como para vincular o seu padrão espacial a 

processos e práticas culturais. Yu e Ng (2006) apresentaram um estudo semelhante. 

 

Yu e Ng (2007) recorreram a métricas da paisagem conjuntamente com uma análise de 

gradiente em dados de DR para analisar e comparar a dinâmica espacial e temporal da 

paisagem em Guangzhou (China). Usaram quatro imagens de datas diferentes, e 

seleccionaram dois transeptos que atravessam toda a cidade de Guangzhou para detectar 

a dinâmica dos padrões de paisagem. As métricas de paisagem foram então calculadas 

para cada bloco, ao nível da classe e da paisagem, usando o programa FRAGSTATS. 

Foram seleccionadas oito métricas, que reflectem totalmente a base conceptual do 

estudo e reduzem a correlação e a redundância. Os resultados mostram que a 

combinação de métricas de paisagem com a análise do gradiente pode caracterizar o 

padrão espacial complexo das alterações na paisagem. 

 

Herold et al. (2005a) apresentaram o termo “assinaturas de crescimento das métricas 

espaciais” (spatial metric growth signatures) para descrever este uso das métricas de 

paisagem. As métricas não foram utilizadas apenas para descrever a estrutura histórica e 

predizer a forma futura da paisagem, mas também se revelaram adequadas para medir a 

capacidade de ajuste entre o modelo de mudança da paisagem e os dados históricos. Os 

autores também ilustraram o uso de métricas espaciais como um meio de visualizar os 

resultados da modelação da paisagem. 

 

Huang et al. (2007) consideraram sete métricas espaciais (compacidade, centralidade, 

complexidade, porosidade e densidade) para analisar a forma da paisagem de 77 áreas 

metropolitanas na Ásia, Estados Unidos da América (EUA), Austrália, Europa e 

América Latina. A comparação das métricas espaciais foi feita entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento e, em seguida, entre as regiões do mundo. Foi 

utilizada uma análise de clusters para classificar as cidades em grupos, em termos 
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dessas métricas espaciais. 

 

Os autores também exploraram as origens das diferenças na forma da paisagem através 

da comparação com indicadores do desenvolvimento socioeconómico e percursos 

históricos do desenvolvimento da paisagem. O resultado demonstra claramente que as 

paisagens das aglomerações do mundo subdesenvolvido são menos extensas e densas do 

que as suas contrapartes na Europa ou América do Norte. No entanto, eles não 

consideraram imagens temporais e, portanto, faltou-lhes a visão do processo de 

evolução da paisagem. Outros estudos incluem a análise de um gradiente de paisagem 

(Luck e Wu, 2002) e o cálculo da fragmentação (Civco et al., 2002). 

 

5.2 - Cálculo das Métricas de Classe de Paisagem 

 

De acordo com a pesquisa bibliográfica efectuada verifica-se uma evolução nos 

diferentes programas concebidos para utilização dentro de um ambiente SIG, e tendo 

por base os indicadores de paisagem. Um dos primeiros, o programa Spatial Pattern 

Analysis (SPAN), desenvolvido por Turner e Ruscher, no ano de 1988, calcula a porção 

de paisagem ocupada por cada classe de elementos, a dimensão e complexidade destes, 

a extensão total de fronteira na paisagem e diversos indicadores da estrutura da 

paisagem baseados em informação teórica. No ano de 1992, Gustafson e Parker, 

modificam este programa dando origem a um outro que também permite realizar 

cálculos de vizinhança, e designam-no de Habitat Island Spatial Analysis (HISA). 

 

Nesse mesmo ano Baker e Cai (1992), também desenvolvem uma série de programas 

informáticos, que podem calcular simultaneamente mais de sessenta indicadores, 

utilizando áreas de teste de diferentes extensões, usando para tal o programa de SIG 

Geographical Analysis Support System (GRASS). Mais tarde em 1995, McGarigal e 

Marks (1995) desenvolvem um programa informático que permite ser utilizado por não 

especialistas e oferece uma escolha compreensiva de indicadores de paisagem, 

designado por FRAGSTATS.  

 

Surge em 1999, uma versão modificada do FRAGSTATS, desenvolvida por Elkie et al. 

(1999) que foi concebida para ser aplicada no software Arc View 3.x (ou superior) da 
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ESRI, cujo programa informático se designa de Patch Analyst. No presente trabalho e 

após considerar as características da informação (e.g. dados matriciais) e a informação 

bibliográfica, achou-se conveniente optar pela aplicação do FRAGSTATS. Trata-se de 

uma versão de um programa em C de tratamento de dados matriciais, que aceita 

ficheiros de imagens ASCII, ficheiros de imagens de 8 e 16 bits, ficheiros ArcInfo ou 

ficheiros de imagens Geotiff. O tipo de paisagem a analisar é definido pelo utilizador e 

pode estudar qualquer fenómeno espacial. Os indicadores de paisagem podem ser 

calculados em três níveis (mancha, classe, paisagem). 

 

Este software quantifica a composição e a configuração da paisagem em si e das 

manchas/classes no interior da paisagem. As métricas do software são agrupadas em 

métricas de: área, forma, proximidade ou isolamento, contraste ou difusão e diversidade 

da paisagem. 

 

O objectivo desta dissertação é avaliar a estrutura da paisagem do concelho de Estremoz 

ao longo do período de tempo entre os anos de 1984 até 2010. No presente trabalho será 

efectuada a análise quantitativa da paisagem, através das Métricas da Paisagem, com 

medição de determinadas características, que estão relacionadas com os objectivos 

propostos. A Estrutura da Paisagem foi estudada detalhadamente para o concelho de 

Estremoz, ao nível da classe. 

 

Assim, para uma primeira análise foram seleccionados, e calculados 13 indicadores, 

nomeadamente: Número de Manchas (NP), Índice da Maior Mancha (LPI), Densidade 

da Margem (ED), Índice da Forma da Paisagem (LSI), Índice de Forma (SHAPE), 

Dimensão Fractal Média (FRAC), Índice de Contiguidade (CONTIG), Índice de 

Proximidade (PROX), Distância ao Vizinho Mais Próximo (ENN), Índice de 

Intercalação e Justaposição (IJI), Índice de Coesão (COHESION), Índice de Divisão 

(DIVISION) e Índice de Agregação (AI). 

 

Numa análise ao nível das cinco classes de uso e ocupação do solo apuradas nas 

classificações, detalhadas no capítulo anterior, e verificando os resultados obtidos 

métrica-a-métrica, pode-se concluir que a classe que apresenta o menor número de 

manchas em toda a escala temporal é a Água (Figura 5.1). Apesar de individualmente a 
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métrica de número de manchas (NP) possuir um valor interpretativo limitado, porque 

não transmite informação sobre a área, distribuição ou densidade das manchas, não 

deixa de ser uma medida simples da extensão da subdivisão ou fragmentação da 

classe.Este indicador integra as métricas que caracterizam a configuração da paisagem e 

é revelador da sua heterogeneidade. 

 

Assim, numa primeira análise, tudo aponta para que a Água seja a classe menos 

fragmentada, o que faz todo o sentido numa região onde os planos de água escasseiam. 

No pólo oposto, a Floresta apresenta um maior número de manchas em 1984, enquanto 

em 1987, 1991 e 2002 a classe de uso e ocupação do solo com um maior número de 

manchas é o Solo Exposto, e em 2010 é novamente a Floresta. A circunstância de a 

Floresta ser a classe de maior fragmentação em 1984 e 2010 está relacionado com o 

facto deste ser um concelho com uma extensa área agrícola, composta por latifúndios 

pontuados por algumas manchas florestais. Este domínio foi interrompido, entre 1987 e 

2002, tendo sido substituído pela classe de Solo Exposto, sobretudo devido a uma 

política de abandono agrícola que fomentou o aparecimento de áreas expectantes dentro 

das parcelas agrícolas. 

 

 

 

Figura 5.1 - Evolução do Número de Manchas (NP) por classe no período entre 

1984 e 2010. 
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Áreas Agrícolas 5207 3009 8559 4431 4582

Tecido Urbano 3000 4745 2927 4164 4216

Floresta 7886 3472 2416 4559 7241

Solo Exposto 4803 4803 9595 9282 4123
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A Densidade de Margens, tal como o número de manchas, também é uma medida de 

fragmentação, embora mais elaborada. Assim, quanto mais fragmentada for uma classe 

maior a margem que esta irá representar e consequentemente, maior será o valor 

apurado para a densidade de margem. Quando se analisa a Figura 5.2 podem destacar-se 

os valores da classe da Área Agrícola como sendo os mais elevados em todo o período 

estudado. 

 

Relacionando os valores apurados para Área Agrícola relativamente à Densidade de 

Margem e ao Número de Manchas, obtêm-se resultados aparentemente contraditórios. 

Apesar destes dois índices serem tidos como medidas de fragmentação, observa-se que 

a Área Agrícola é a que apresenta maior Densidade de Margens (mais fragmentada) em 

todas as datas, mas em nenhum os períodos de análise é classe com mais manchas. Esta 

conjugação de valores aponta para a presença de manchas de grandes dimensões, o que 

corrobora o conhecimento empiríco sobre a estrutura da propriedade no município de 

Estremoz. Os restantes valores consubstanciam a análise até agora realizada, aparecendo 

a Floresta como a classe de maior Densidade de Margem em 1984 e 2010 e, vendo essa 

posição de destaque ser interrompida entre 1987 e 2002, pelo aumento das densidades 

do Solo Exposto.  

 

 

 

Figura 5.2 - Evolução da Densidade de Margem (ED) entre 1984 e 2010. 

 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 109,2843 86,1375 114,5615 101,7611 110,8229

Tecido Urbano 30,6811 48,7534 49,4076 42,1058 39,7336

Floresta 71,1396 31,8646 19,5502 44,2298 75,797

Solo Exposto 35,2105 32,652 76,5938 77,4016 27,3444

Água 1,2407 0,2745 0,5655 0,7962 0,7886
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O Índice de Maior Mancha (LPI) por classe acrescenta informação importante, embora 

diga respeito apenas a uma mancha por classe. Analisando a Figura 5.3 pode-se 

verificar que a classe com maior Índice de Maior Mancha diz respeito às Áreas 

Agrícolas, ou seja, a classe agrícola apresenta pelo menos uma mancha de dimensões 

superiores a todas as manchas das restantes classes, em toda a escala temporal. 

 

Tirando o ano de 1991, cuja classificação de uso e ocupação do solo coloca algumas 

reservas (ver capítulo anterior), a maior mancha agrícola representa sempre mais de 

30% do total da paisagem, atingindo mesmo os 62% em 1987. 

 

Sendo o LPI uma forma simples de medir a dominância, pode-se afirmar que no 

concelho de Estremoz é o uso agrícola que (pre)domina, e que a sua prevalência no 

período em estudo, 1984 – 2010, se manteve praticamente inalterada ( %42  para 

%41 ). 

 

Todos os outros usos apresentam comportamentos muito semelhantes, pautados por 

uma baixa dominância. Relativamente à dominância (LPI), seguidamente à agricultura 

tem-se por ordem decrescente de importância, a Floresta (embora perdendo claramente 

destaque em 2010), o Solo Exposto, o Tecido Urbano e a Água. 

 

 

 

Figura 5.3 - Evolução do Índice de Maior Mancha (LPI) entre 1984 e 2010. 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 41,9055 62,701 8,5055 35,6763 40,9189

Tecido Urbano 0,2567 0,3771 7,9303 0,7535 0,4961

Floresta 5,7243 4,3148 1,8138 5,3334 1,7335

Solo Exposto 0,7844 0,6598 2,0737 2,3533 0,2567

Água 0,0508 0,0159 0,0186 0,0203 0
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A importância primordial da forma na determinação da natureza das manchas numa 

paisagem parece estar relacionada com o "efeito de margem". A forma é um parâmetro 

difícil de quantificar de maneira concisa numa métrica. Nesta dissertação calcularam se 

dois tipos de índices de forma; ambos são baseados em relações área perímetro. 

 

No que concerne ao 1º tipo , calculou-se o índice de forma e o índice de forma da 

paisagem. O índice de forma (SHAPE) indica a complexidade geral da forma da 

fronteira, ou a sinuosidade da linha de fronteira. Assim, no caso de uma mancha com 

uma grande área mas um perímetro - quadrado - simples, o índice resultante apresentará 

um baixo valor e vice-versa. Os perímetros mais côncavos contribuem para valores 

elevados do índice, mesmo em manchas com uma área pequena. Quanto maior for o 

valor do índice, maior é a complexidade das manchas analisadas. 

 

Analisando a Figura 5.4, correspondente ao Índice de Forma (SHAPE), pode-se afirmar 

que a classe de forma mais complexa em toda a escala temporal é o Tecido Urbano, 

tendo todavia uma excepção no ano de 2010, em que a Floresta constitui a classe de 

forma mais complexa. O Tecido Urbano mantém um comportamento que se pode 

considerar constante ao longo do tempo, enquanto a Floresta, o Solo Exposto e as Áreas 

Agrícolas apresentam oscilações pouco acentuadas, alternando entre si as posições de 

grau de complexidade. 

 

A Água, que seria tendencialmente dos usos com manchas de forma mais simples, i.e. 

menos complexa é, paradoxalmente, a que apresenta um comportamento mais errático. 

Contudo, a sua complexidade natural pode ser apontada para valores do índice na ordem 

dos 1,16, como registado nos anos de 1984, 1991 e 2010. Os valores extremos 

observados acima (1987) e abaixo (2002) do expectável podem ser explicados em 

função das condições climáticas. Assim, o ano de 1987 enquadra-se numa época de 

seca, onde o ano hidrológico de 1980/81 foi dos de mais fraca precipitação, levando ao 

recuo e/ou fragmentação dos planos de água, originando formas mais complexas. No 

plano oposto, 2002 dista apenas 2 anos de 2000 que foi um ano particularmente chuvoso 

(o 3º mais chuvoso dos últimos 30 anos), originando a expansão dos planos de águra e 

formando tendencialmente áreas mais homogéneas e de forma mais simples. 
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Figura 5.4 - Evolução do Índice de Forma (SHAPE) entre 1984 e 2010. 

 

Este índice é de aplicação simples e dá resultados claros e rápidos. No entanto, para 

análises mais detalhadas um segundo índice deve ser usado. Uma alternativa ao SHAPE 

é o índice de forma de paisagem (LSI). Este índice mede a proporção de perímetro 

relativamente à área para a paisagem como um todo. É idêntico ao SHAPE ao nível da 

mancha, excepto que trata toda a paisagem como se fosse uma mancha e os limites das 

manchas (ou das classes) como se pertencessem ao perímetro. 

 

O LSI é calculado partindo do pressuposto de que a área maior tem formas geométricas 

como o quadrado ou o círculo, i.e. isodiamétricas (com diâmetro proporcional). 

Portanto, todos os desvios terão uma área menor que esse valor de referência. Como no 

caso do SHAPE, a ideia central é o cálculo da proporção entre o perímetro e a área, mas 

neste caso o impacto da área é suavizado. Este índice permite a análise de paisagem 

mais refinada e é provavelmente melhor para a análise e modelação de paisagem mais 

complexos. 

 

Assim, de uma forma simplista, pode-se assumir que o SHAPE mede a forma exterior 

da mancha, enquanto o LSI mede a forma exterior e interior, ou seja, tem em 

consideração o grau de perfuração/percolação das manchas. De acordo com a Figura 

5.5, tanto no ano de 1984 como no de 2010 a classe com manchas de forma mais 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 1,115 1,0962 1,1485 1,1424 1,1286

Tecido Urbano 1,1807 1,1788 1,1714 1,1686 1,1633

Floresta 1,1409 1,1289 1,1196 1,1497 1,1784

Solo Exposto 1,1303 1,1163 1,1317 1,1455 1,1124

Água 1,1622 1,2881 1,1612 1,0933 1,1651
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complexa é a da Floresta, no ano de 1987 é o Tecido Urbano, enquanto nos anos de 

1991e 2002 é a classe de Solo Exposto. As manchas relativas a estas classes 

mantiveram um comportamento semelhante ao longo do tempo, com excepção do 

período entre 1987 e 2002. Nesse perído o valor de LSI para o Tecido Urbano e Floresta 

decaíu, indicando uma consolidação das manchas existentes através do preenchimento 

dos espaços interiores, enquanto relativamente às Áreas Agrícolas e Solo Exposto 

ocorreu o processo inverso, havendo mudança de uso em áreas dentro das manchas 

destas classes e/ou fragmentação. 

 

 

 

Figura 5.5 - Evolução do Índice de Forma da Paisagem (LSI) entre 1984 e 2010. 

 

A classe Água, assume um comportamento totalmente distinto, apresentando valores de 

LSI extremamente baixos e relativamente constantes ao longo do período em análise. 

Esta situação corresponde ao que seria de esperar, na medida em que normalmente não 

existem outros usos dentro de um plano de água (a excepção seria uma ilha por 

exemplo).  

 

O LSI, também pode ser interpretado como uma medida de desagregação da paisagem – 

quanto maior o valor do LSI mais desagregadas se encontram as manchas. Neste caso, 

seria necessário analisar o gráfico da Figura 5.5 na perspectiva inversa, concluindo por 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 83,0745 62,5074 100,2758 83,285 84,6791

Tecido Urbano 55 70,1013 51,1856 65,1538 63,5396

Floresta 86,782 55,9173 42,2357 64,5342 90,6533

Solo Exposto 67,4393 67,2381 103,6641 98,3328 63,5376

Água 11,4316 5,7381 8,7857 10,9206 9,2432

0

20

40

60

80

100

120

LS
I(

ad
im

e
n

si
o

n
al

)

Anos



- 111 - 

 

exemplo, que a Água é a classe que apresenta um menor nível de desagregação das 

manchas. 

 

Infelizmente, o valor de LSI pode não ser significativo em casos onde a fronteira da 

paisagem não representa um verdadeiro limite e/ou a forma real da paisagem não 

apresenta nenhum interesse particular. Neste caso, provavelmente outro índice baseado 

no limite seria mais significativo. Se o limite de paisagem representa o verdadeiro limite 

ou a forma da paisagem é particularmente importante, o LSI pode ser um índice útil. 

 

No entanto, estes índices de forma do 1º tipo (SHAPE E LSI) têm limitações 

importantes. Como índice de forma que é, o método de relação área perímetro é 

relativamente insensível às diferenças na morfologia da mancha. Assim, embora as 

manchas possam apresentar formas muito diferentes, podem ter áreas, perímetros e 

índices de forma iguais. Por esta razão, estes índices de forma não são úteis como 

medidas de morfologia da mancha são melhores se considerados como medidas de 

complexidade global da forma. 

 

O índice de forma do 2º tipo que foi calculado é a dimensão fractal (FRAC). Neste caso, 

o grau de complexidade de um polígono é caracterizado pela sua dimensão fractal. 

Quanto mais complexa for a forma, e margem, maior é a dimensão fractal da mancha. 

Os valores obtidos apresentam a mesma hierarquia que os obtidos com o Índice de 

Forma (SHAPE). De certa forma, esse é o resultado esperado, dado que o FRAC volta a 

incidir somente sobre a forma exterior da mancha. Deste modo, tendo em conta a Figura 

5.6, a classe com manchas mais complexas em toda a escala temporal é a Água, excepto 

no ano de 2002 que é a classe de tecido urbano que tem manchas mais complexas. 

 

O valor da dimensão fractal é dependente do tamanho da mancha e/ou das unidades 

utilizadas. Portanto, deve-se ter cuidado ao usar o FRAC como uma medida da 

complexidade da forma da mancha. Como o método usado para estimar o índice de 

dimensão fractal envolve cálculos de área perímetro, este índice está sujeito a algumas 

das mesmas limitações que os índices de forma do 1º tipo calculado. Talvez a sua maior 

limitação seja a dificuldade que existe em conceptualizar a dimensão fractal. Mesmo 

sendo a dimensão fractal cada vez mais aplicada em análises de paisagem, continua a 
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ser um conceito abstracto para muitos utilizadores e pode facilmente ser usada 

inadequadamente. 

 

 

 

Figura 5.6 - Evolução da Dimensão Fractal Média (FRAC) entre 1984 e 2010. 

 

O índice de Contíguidade (CONTIG) só é aplicável a dados matriciais, pois efectua a 

medição das células da imagem (pixéis neste caso) e não das manchas. É uma medida 

de contiguidade interna da mancha que utiliza uma janela 3x3 para analisar a existência 

de células vizinhas a cada célula da mancha, dando maior peso às células vizinhas na 

posição vertical e horizontal (mais próximas). Varia entre zero e um, sendo que um 

representa fragmentos mais contíguos. Manchas grandes e contíguas dão origem a 

valores elevados do índice. 

 

A classe Água apresenta os maiores valores de Contiguidade em toda a escala temporal, 

(Figura 5.7). As semelhanças entre os reultados do CONTIG e os do SHAPE (Figura 

5.4) e FRAC (Figura 5.6) são por demais evidentes. A Água, destacada em primeiro 

lugar, e o Tecido Urbano, em segundo, aparecem como as classes com manchas maiores 

e mais contíguas. 

 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 1,0219 1,0197 1,0259 1,0249 1,0233

Tecido Urbano 1,0343 1,034 1,0292 1,0319 1,0322

Floresta 1,0273 1,0253 1,0236 1,0295 1,0327

Solo Exposto 1,0273 1,0256 1,0253 1,0277 1,0246

Água 1,0355 1,0605 1,0365 1,0261 1,0355
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Figura 5.7 - Evolução do Índice de Contiguidade (CONTIG) entre 1984 e 2010. 

 

O índice médio de proximidade (PROX) mede o contexto espacial de uma mancha em 

relação aos seus vizinhos, distinguindo distribuições dispersas de pequenas manchas das 

configurações onde o habitat forma um cluster complexo de manchas de maiores 

dimensões. Portanto, o índice mede tanto o grau de isolamento da mancha como o grau 

de fragmentação do tipo de mancha correspondente, numa vizinhança determinada em 

análise (o raio utilizado foi de 80 km). 

 

No fundo, este índice permite avaliar o grau de conectividade da paisagem.Quanto 

menos isoladas estão as manchas (em relação a manchas da mesma classe) e quanto 

menos fragmentada é a distribuição das várias classes de manchas, maior é o valor do 

índice. O valor do índice diminui quando o isolamento é maior e quando a 

heterogeneidade em termos de diversidade dos tipos de manchas é maior.  

 

Deste modo, analisando a Figura 5.8, pode-se afirmar que a classe Áreas Agrícolas é a 

que está menos fragmentada e menos isolada. O valor apurado para a Água foi sempre 

muito superior ao dos restantes, embora tenha decaído entre 1987 e 1991, fruto de um 

certo abandono agrícola devido à falta de precipitação e às políticas europeias de 

desincentivo à produção. Todas as outras classes apresentam um comportamento muito 

semelhante e homogéneo, pautando-se por valores muito baixos.  

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 0,1978 0,1834 0,2118 0,2102 0,2047

Tecido Urbano 0,2734 0,2716 0,2334 0,2519 0,2569

Floresta 0,2064 0,1911 0,1811 0,2228 0,2421

Solo Exposto 0,2095 0,2026 0,1925 0,2119 0,2027

Água 0,3309 0,4607 0,3349 0,2556 0,3033
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Figura 5.8 - Evolução do Índice de Proximidade (PROX) entre 1984 e 2010. 

 

A Distância Média ao Vizinho mais Próximo (ENN) define-se como a distância média 

de uma mancha à mancha mais próxima da mesma classe, baseada na distância de 

margem a margem, e que quantifica a configuração da paisagem influenciando 

processos ecológicos importantes: quanto maior for a distância, maior a é a insularidade 

das manchas e mais fragmentada é a classe. Para o conjunto da paisagem, o cálculo foi 

efectuado num raio de 80 km a partir de cada mancha. 

 

Analisando os valores absolutos em toda a escala temporal (Figura 5.9), a classe Água é 

a que apresenta maiores valores de índice. Isto indica que não só existem poucas 

manchas de água (Figura 5.1) como elas estão extremamente isoladas. Todas as outras 

classes têm um comportamento semelhante, caracterizado por valores bastante 

inferiores aos da Água. Conjugando o PROX e o ENN pode-se aferir que existem duas 

classes com comportamento extremo, a Área Agrícola que é a menos fragmentada e a 

Àgua como a mais fragmentada. O comportamento das outras classes pauta-se por 

valores bastante homogéneos, situados entre os limites definidos pela Água e as Áreas 

Agrícolas. A Água e as Áreas Agrícolas têm comportamentos inversos, um aumento da 

fragmentação das Áreas Agrícolas implica uma diminuição da fragmentação na Água e 

vice-versa. 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 36797,6611 73311,8284 4252,2839 26408,4051 34266,0543

Tecido Urbano 20,378 36,7447 2352,6468 60,0598 29,8377

Floresta 452,1343 570,6204 140,2923 495,3272 159,8593

Solo Exposto 33,4128 31,6783 192,7038 160,7894 26,533

Água 7,2431 0,8955 0,7291 0,8683 3,4976
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Figura 5.9 - Evolução da Distância ao Vizinho Mais Próximo (ENN) entre 1984 e 

2010. 

 

O IJI mede a probabilidade de adjacências das manchas (não de células) a manchas de 

todas as outras classes (as adjacências a manchas da mesma classe não são possíveis 

pois duas manchas da mesma classe não podem ser adjacentes, constituiriam uma só 

mancha). Nos dados matriciais, como os que se estãos a utilizar, somente são 

considerados os perímetros das manchas, as células internas não. Os valores elevados 

resultam de paisagem em que as classes de manchas estão bem intercaladas/inter-

dispersas (igualmente adjacentes umas às outras) enquanto valores baixos caracterizam 

a paisagem onde as classes de manchas estão mal/pouco inter-dispersas (distribuição 

desproporcional de adjacências de tipos de manchas). O valor é de 100 quando todas as 

classes de manchas são igualmente adjacentes a todas as outras classes.  

 

Em toda a escala temporal (Figura 5.10), a classe com maior proporção de adjacência é 

Áreas Agrícolas, excepto no ano de 2002, em que a classe com a maior proporção é a 

Água. Se excluirmos a Água, o Solo Exposto aparece normalmente em segundo lugar, a 

Floresta em terceiro e o Tecido Urbano em quarto (e último), apontando para um 

povoamento disperso. A Água apresenta um comportamento aparentemente errático, 

com uma diminuição da intercalação em 1991, possivelmente devido à seca e um 

aumento em 2002, face à grande pluviosidade registada nos anos anteriores.  

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 55,091 58,5862 55,4156 58,7757 55,2326

Tecido Urbano 92,2713 77,5203 74,9917 80,248 84,4679

Floresta 68,0926 82,0571 86,7739 80,5103 67,1297

Solo Exposto 87,6909 81,6509 62,7545 63,5834 90,4016

Água 452,6607 1942,882 859,7063 723,6575 853
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Figura 5.10 - Evolução do índice de Intercalação e Justaposição (IJI) entre 1984 e 

2010. 

 

A dispersão e a intercalação dos tipos mancha podem afectar a propagação das 

perturbações através da paisagem (Franklin e Forman, 1987). Especificamente, um tipo 

de mancha que esteja altamente desagregado ou subdividido pode ser mais resistente à 

propagação de alguns distúrbios (e.g. fogo) e, portanto, mais propenso a persistir na 

paisagem do que um tipo de mancha que é altamente agregado e/ou contíguo. Por outro 

lado, um tipo de mancha altamente desagregado e/ou subdividido pode atingir taxas 

mais elevadas de perturbação para alguns tipos de distúrbio (e.g. ventos) do que um 

mais agregado e/ou contiguamente distribuido. 

 

A medida mais utilizada para medir o padrão espacial é o Contágio (O.Neill et al., 

1988; Li e Reynolds, 1993). O Contágio (CONTAG) mede o grau de adjacência entre as 

células numa paisagem matricial. Um problema com o contágio é que os resultados 

podem variar dependendo do método usado para calcular as frequências de adjacência 

entre diferentes tipos de células (Riitters et al., 1996).  

 

Outra medida semelhante ao contágio é a Coesão da mancha (Schumaker, 1996). A 

Coesão (COHESION) mede o grau de agregação ou conectividade das manchas e 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 75,1652 73,7585 63,2192 72,9498 66,4805

Tecido Urbano 12,7432 18,8059 12,352 11,4599 35,7519

Floresta 37,6541 46,6884 43,9917 47,729 32,774

Solo Exposto 56,8302 64,8113 42,3955 53,5844 75,939

Água 67,6957 62,4217 24,467 93,9507 59,0561

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IJ
I (

ad
im

e
n

si
o

n
al

)

Anos



- 117 - 

 

correlaciona-se com a dispersão numa grande variedade de condições. Nesse sentido, a 

Coesão está relacionada com o contágio, mas também tem conexões indiretas com as 

medidas de configuração da mancha baseadas na distância. Este índice é invariável em 

relação a alterações na dimensão da célula e a sua variação está entre 0 e 1, o que torna 

mais fácil de interpretar e robusto. Tem também a interessante propriedade de aumentar 

monotonicamente até alcançar uma assíntota perto do limiar de percolação crítico e 

como tal tem sido utilizada como uma medida de continuidade (Shumaker, 1996). 

 

Tendo em conta a Figura 5.11, a classe com maior coesão em todo o período estudado é 

a das Áreas Agrícolas, tendo a classe Floresta também um nível de coesão elevado. O 

Tecido Urbano e o Solo Exposto aparecem logo abaixo, com os terceiros e quartos 

valores mais elevados, respectivamente. A única excepção é o ano de 1991 onde o 

Tecido Urbano apresenta valores ligeiramente superiores à Floresta, mas este resultado 

poderá decorrer dos problemas de classificação da imagem de satélite verificados para 

essa data, os quais deram origem a um grande aumento da área de Tecido Urbano. A 

Água é a classe com valores de indice mais baixos, i.e. menor coesão. Os valores 

encontrados são relativamente constants, havendo apenas uma oscilação em 2002, que 

pode decorrer do facto da forte precipitação dos anos anteriores ter dado origem a novas 

manchas de água de pequena dimensão. 

 

 

 

Figura 5.11 - Evolução do Índice de Coesão (COHESION) entre 1984 e 2010. 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 99,8154 99,9302 98,9708 99,7609 99,8097

Tecido Urbano 90,003 91,1147 98,9387 93,1458 91,061

Floresta 96,9526 97,7134 95,9632 97,3817 94,9667

Solo Exposto 90,864 89,061 95,0107 94,339 87,6288

Água 85,1661 82,7491 78,7485 75,2233 87,5394
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No entanto, a definição de uma mancha será diferente para cada caso. Assim, a Coesão 

da mancha será diferente para cada caso, tornando questionável a sua utilidade para o 

planeamento em larga escala. 

 

Dois índices foram recentemente propostos como alternativas ao Contágio: o Índice de 

Agregação (AI) e Índice de Divisão (DIVISION) (He et al., 2000; Jaeger, 2000). O AI 

mede o grau de agregação de uma classe específica, comparando o número de limites 

partilhados com o número possível total de limites partilhados. O nível de agregação 

pode variar entre 0 (classe completamente desagregada sem limites compartilhados) e 

100 (classe com o número máximo de limites compartilhados e completamente 

agregada). O AI tem em consideração a agregação máxima esperada, dada a abundância 

de um tipo de mancha, tornando-se um índice útil quando é importante medir o desvio 

de face à aglutinação máxima. 

 

Tendo em consideração a Figura 5.12, a classe mais agregada é a das Áreas Agrícolas 

em toda a escala temporal, excepto no ano de 1991, em que as manchas na classe do 

Tecido Urbano estão também muito agregadas. Esta situação é semelhante ao que se 

verifica com o Índice de Coesão, só que neste caso os valores de Tecido Urbano 

ultrapassam não só a Floresta (que neste caso também apresenta normalmente os 

segundos valores mais altos) mas também as Áreas Agrícolas. Como o Índice de 

Coesão se baseia nas manchas e o AI nos limites, o facto da oscilação do Tecido Urbano 

estar mais exacerbado nos valores obtidos para o AI indicia que as manchas que 

compõem a classe têm um limite menos complexo (em virtude do já referido aumento 

anormal). Da mesma forma, as características do AI fazem com que a Água apresente 

valores superiores aos do Solo Exposto, com excepção do ano de 2002, pelas razões que 

têm vindo a ser discutidas.   

 

O Índice de Agregação varia com a resolução espacial, mas o valor do índice para 

classes individuais não é afectado por mudanças nas outras classes. No entanto, sofre a 

mesma desvantagem do contágio, em que diferentes padrões espaciais podem produzir o 

mesmo valor de índice. 
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Figura 5.12 - Evolução do Índice de Agregação (AI) entre 1984 e 2010. 

 

A subdivisão e agregação são conceitos intimamente relacionados. Ambos se referem à 

agregação dos tipos de mancha, mas a subdivisão lida explicitamente com o grau 

segundo o qual os tipos de mancha estão divididos (i.e. subdivididos) em manchas 

separadas (i.e. fragmentos), enquanto o conceito e a medição de agregação não se refere 

às manchas per si. No entanto, na maioria das paisagens reais, estes dois componentes 

estão altamente correlacionados, e portanto são muitas vezes confundidos. 

 

A subdivisão pode ser avaliada usando uma ampla variedade de métricas já descritas, 

como por exemplo, o número, densidade e tamanho médio das manchas, e o grau de 

contágio.Todos estes índices se relacionam indiretamente com a subdivisão. No entanto, 

essas métricas têm sido criticadas pelo seu comportamento insensivel e inconsistente 

numa vasta gama de padrões de subdivisão. 

 

Jaeger (2000) discutiu as limitações dessas métricas para avaliar a fragmentação e 

concluiu que a maioria não se comporta de forma lógica e consistente em todas as fases 

do processo de fragmentação. Assim, introduziu um conjunto de métricas derivadas da 

distribuição cumulativa da dimensão das manchas, que fornecem medidas alternativas e 

mais explícitas da subdivisão. Quando aplicadas ao nível de classe, essas métricas 

podem ser usadas para medir o grau de fragmentação do tipo de mancha focal. 

1984 1987 1991 2002 2010

Áreas Agrícolas 85,7443 89,9275 80,0126 84,5837 85,4021

Tecido Urbano 77,3681 76,9601 88,1073 76,9146 76,8601
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Água 77,2759 75,7908 70,3401 66,5238 77,0158
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Ao contrário do índice de agregação, o Índice de Divisão (Jaeger, 2000) é definido 

como a probabilidade que dois locais selecionados aleatoriamente não ocorrem dentro 

da mesma mancha. Como resultado, o DIVISION relaciona-se mais com o IJI do que 

com o CONTAG.  

 

Analisando os valores do DIVISION para a área de estudo verifica-se que, praticamente 

todas as classes apresentam um comportamento igual e constante ao longo de todo o 

período (Figura 5.13). São elas o Tecido Urbano, a Floresta, o Solo Exposto e a Água, 

todos com valores muito próximos de 1 que correspondem a manchas constituídas 

quase exclusivamente por uma célula e portanto indicadores de uma grande 

sub(divisão). A excepção à regra são as Áreas Agrícolas, com valores a rondar os 0,8 e 

chegando mesmo a atingir os 0,6 em 1987, indicando manchas muito maiores e menos 

divididas do que o que se verifica nas outras classes de uso e ocupação do solo. 

 

 

 

Figura 5.13 - Evolução do Índice de Divisão (DIVISION) entre 1984 e 2010. 

 

O grau de divisão tem um número de características matemáticas atraentes que podem 

torná-lo mais útil do que outros índices. No entanto, a lógica subjacente à colocação 

aleatória de elementos merece alguma consideração, pois a localização de um elemento 

na paisagem não é um processo completamente aleatório. 
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Tendo consciência que mesmo utilizando uma selecção de métricas (13 no caso) a 

análise das transformações na paisagem se torna complexa, devido à dificuldade de 

atender à multiplicidade de situações/combinações existentes, optou-se por produzir um 

indicador que caracterizasse as dinâmicas da paisagem.  

 

O’Neill et al. (1994) consideram que, a variação na estrutura da paisagem  pV  pode 

ser caracterizada por três índices, através do cálculo da distância euclidiana 

tridimensional: 

 

      pV x x y y z z      

1 22 2 2

1 2 1 2 1 2
 (40) 

 

em que, neste exemplo, x representa a Dominância (tendo sido utilizado o índice de 

maior mancha [LPI]), y o Contágio (tendo sido utilizado o Índice de Agregação [AI]), z 

a Dimensão Fractal (FRAC) e para uma determinada magnitude esta variação representa 

uma fase de mudança na paisagem. 

 

No mesmo sentido da metodologia proposta para as variações na paisagem calculou-se a 

variação relativa da área correspondente a cada classe de uso e ocupação do solo: 

 

      n n
uos t t t t t t

V x x x x x x  
      

1 22 2 21 1 2 2
1 1 1

 (41) 

 

onde tx
1  corresponde à área da classe 1 no momento t , tx 

1
1  corresponde à área da 

classe 1 no momento t 1 , tx
2  corresponde à área da classe 2 no momento t  e assim 

sucessivamente. 

 

Observando a Figura 5.14 ressalva que a classe de uso que tem sofrido mais 

transformações ao níval paisagistico é a das Áreas Agrícolas. O pico das alterações 

verificadas registou-se entre 1987 e 1991, que também foi o periodo em que ocorreu a 

maior variação na área ocupada por esta classe. A água, apesar de variar pouco em 

termos de área, é a segunda classe cuja estrutura mais se transforma, o que se afigura 

lógico visto os seus limites dependerem da maior ou menor quantidade de precipitação. 
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Todos os outros usos apresentam variações pouco significativas ao nível da paisagem, 

aparecendo por ordem decrescente a Floresta, o Solo Exposto e o Tecido Urbano.   

 

O Solo Exposto tem valores muito constantes de alteração da paisagem, apesar de ter 

sofrido grandes alterações de área ocupada em 1887/1991 e 2002/2010. A Floresta tem 

um comportamento que pode ser dividido em 2 períodos, 1984 a 1991, onde a sua 

estrutura varia de forma mais suave e 1991 a 2010, onde a variação aumenta 

ligeiramente, indicando que a variação de área que ocorreu nessas datas se processou de 

forma difente que a de 1984/1987 (que apesar de maior produziu menos efeitos na 

paisagem). Por fim, o Tecido Urbano, enferma dos problemas da classificação de 1991, 

que justificam a variação de área e estrutura entre 1987 e 2002, voltando em 2010 ao 

normal. 

 

 

 

Figura 5.14 – Variações na paisagem e no uso e ocupação do solo (as barras 

reportam-se às classes de uso e ocupação do solo e as linhas às classes de 

paisagem). 
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5.3 – Análise Pormenorizada da Paisagem 

 

Para um nível de detalhe maior, achou-se interessante estudar uma parte do território e 

quantificar a estrutura da paisagem a nível das manchas (freguesia de Estremoz). Como 

já foi referido, existem inúmeros índices passíveis de ser calculados, quer ao nível da 

classe, como da mancha. Estudá-los a todos seria fastidioso e implicaria o risco de diluir 

a informação relevante num conjunto interminável de dados. Além disso, tem-se 

verificado que muitos dos indicadores definidos apresentam uma elevada correlação 

entre si (Riitters et al., 1995).  

 

Assim sendo, pretendeu-se efectuar a análise dos dados resultantes do cálculo das 

métricas mas, para isso, foi necessário recorrer a técnicas de tratamento de dados que 

sintetizam a informação de partida. Essas técnicas, cujo objectivo é puramente 

descritivo, permitem visualizar num espaço de dimensão reduzida (compatível com a 

interpretação) os dados de partida, pertencem à família dos métodos factoriais de análise 

de dados. Estes métodos dizem-se factoriais porque extraem, dos dados de partida, as 

características estruturais essenciais, designadas por factores (Morrison, 1990). Neste 

caso a aplicação da análise factorial permitir-nos-á concluir se é possível explicar este 

padrão de correlações através de um menor número de variáveis - os factores. 

 

5.3.1 - Análise factorial 

 

O propósito essencial da análise factorial é descrever, se possível, a estrutura de 

covariâncias entre as variáveis em termos de um número menor de variáveis (não 

observáveis) chamadas factores. Por outras palavras, a análise factorial estuda os 

inter-relacionamentos entre as variáveis, num esforço para encontrar um conjunto de 

factores (em menor número que o conjunto de variáveis originais) que exprima o que as 

variáveis originais partilham em comum.  

 

Em geral, o primeiro passo a dar neste tipo de análise, consiste no estudo das relações 

entre as variáveis utilizando o coeficiente de correlação como medida de associação 

entre cada par de variáveis. A matriz de correlações poderá permitir identificar 
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subconjuntos de variáveis que estão muito correlacionadas entre si no interior de cada 

subconjunto, mas pouco associados a variáveis de outros subconjuntos.  

 

A maior ou menor correlação entre duas variáveis pode traduzir-se numericamente pelo 

chamado coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação linear ou coeficiente de 

Pearson mede o grau de associação linear entre duas variáveis. Representa-se por r e 

varia entre -1 (caso de correlação total / perfeita e negativa) e 1 (caso de correlação total 

/ perfeita, mas positiva). 

 

No caso de estudo, em concreto, o coeficiente de correlação foi calculado para as várias 

métricas calculadas, nos três níveis de paisagem, com o objectivo de avaliar o grau de 

associação entre as diversas variáveis. Esta análise permitiu eliminar as variáveis que se 

encontram correlacionadas, ou seja as que apresentam valores de R inferiores a -0,85 e 

superiores a 0,85. Esta eliminação foi necessária devido à probabilidade de ocorrência 

ser ‹0,001. Deste procedimento resultou a selecção de seis métricas, nomeadamente: a 

Área da Mancha (AREA), o Raio de Giração (GYRATE), a Dimensão Fractal (FRAC), o 

Índice de Contiguidade (CONTIG), o Índice de Proximidade (PROX) e a Distância ao 

Vizinho Mais Próximo (ENN). 

 

A análise factorial/de Componentes Principais é uma técnica de análise exploratória de 

dados que tem por objectivo descobrir e analisar a estrutura de um conjunto de variáveis 

interrelacionadas de modo a construir uma escala de medida para factores (intrínsecos) 

que de alguma forma, mais ou menos explícita, controlam as variáveis originais. Essa 

associação resulta da partilha de uma característica comum não directamente observável 

(factor comum latente).  

 

A extracção de factores pode ser interpretada pela rotação varimax. Deste modo, os 

factores sofrem rotação de forma a maximizar a soma do quadrado das variâncias das 

quantidades no interior de cada coluna da matriz de rotação. O propósito é de produzir 

valores grandes ou pequenos e evitar valores intermédios (Kendall, 1980). Neste caso 

concreto, pretende-se extrair os valores acima de 0,7 (Quadro 5.1). 
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Quadro 5.1 – Matriz de scores provenientes da ACP com Rotação Varimax das 

variáveis a nível das manchas, de 1984 a 2010. 

 

 Factor 

Métrica 
1984 1987 1991 2002 2010 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

AREA 0,046 0,951 0,039 0,951 0,659 0,512 0,921 -0,265 0,969 -0,127 

GYRATE 0,437 0,871 0,463 0,867 0,935 0,203 0,955 0,210 0,925 0,329 

FRAC  0,907 0,238 0,904 0,256 0,890 -0,251 0,535 0,783 0,380 0,887 

CONTIG 0,936 0,063 0,933 0,061 0,767 -0,423 0,344 0,868 0,191 0,927 

PROX 0,097 -0,169 0,037 -0,149 0,006 -0,492 -0,020 0,080 0,088 -0,163 

ENN -0,340 0,199 -0,399 0,221 -0,070 0,576 0,080 -0,374 0,000 -0,152 

 

 

A análise do Quadro 5.1 permitiu identificar as variáveis a incluir na caracterização da 

freguesia de Estremoz para as diferentes datas em análise. Deste modo temos: 

 

 1984: Área, Gyrate, Dimensão Fractal e Índice de Contiguidade; 

 1987: Área, Gyrate, Dimensão, Fractal e Índice de Proximidade; 

 1991: Gyrate, Dimensão Fractal e Índice de Proximidade;  

 2002: Área, Gyrate, Dimensão Fractal e Índice de Contiguidade; 

 2010: Área, Gyrate, Dimensão Fractal e Índice de Contiguidade. 

 

5.3.2 - Análise de clusters 

 

Conforme referido ao longo deste capítulo, achou-se interessante estudar uma parte do 

território de uma forma mais detalhada. Deste modo, analisou-se a freguesia de 

Estremoz através de clusters, recorrendo à estatística, para verificar se estamos perante 

uma paisagem heterogénea ou homogénea. 

 

A análise de grupos ou de clusters é uma técnica exploratória de análise multivariada 

que permite agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogéneos ou compactos 

relativamente a uma ou mais características comuns. Cada observação pertence a um 

determinado cluster. 
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Na análise de clusters, os agrupamentos de sujeitos (casos ou itens) ou variáveis é feito 

através de medidas de semelhança ou de medidas de dissemelhança (distância) entre 

dois sujeitos, inicialmente, e mais tarde entre dois clusters de observações usando 

técnicas hierárquicas ou não hierárquicas de agrupamentos de clusters. Optou-se por 

utilizar o agrupamento hierárquico de clusters para as métricas de paisagem baseado no 

resultado da Análise Factorial/Componentes Principais. As variáveis que entram na 

análise de clusters são derivadas do resultado da análise factorial/Componentes 

Principais (valores acima de 0,7). 

 

No agrupamento hierárquico recorre-se a passos sucessivos de agregação dos sujeitos, 

considerando individualmente que cada sujeito é um cluster (cada mancha foi um 

cluster, no caso de estudo) e depois estes vão sendo agrupados de acordo com as suas 

proximidades (métodos denominados aglomerativos) ou, pelo contrário, todos os 

sujeitos são à partida agrupados num único cluster e depois são divididos em subgrupos 

de acordo com as suas medidas de distância (Johnson e Wichern, 2002). 

 

Como resultado final do trabalho analítico desenvolvido obteve-se o agrupamento 

(clusters) segundo as variáveis obtidas na análise de componentes principais (Análise 

factorial) para a freguesia de Estremoz. Foram considerados cinco grupos conforme o 

número de classes de uso de solo (cinco). No ano de 1984 (Figura 5.15 e Quadro 5.2) a 

tendência das manchas segue uma concentração no cluster 2. Neste agrupamento, a 

classe que tem o maior número de manchas é a classe da Floresta. 
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Figura 5.15 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 1984. 
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Quadro 5.2 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 1984. 

 

Cluster (ID) 

Classe de Uso e 

ocupação do soloUso 

e ocupação do solo 

Manchas (Nº) Cluster (%) 

1 Áreas Agrícolas 1 0,03 

2 

Água 29 

99,35 
Áreas Agrícolas 834 

Floresta 1164 

Solo Exposto 628 

Tecido Urbano 558 

3 

Áreas Agrícolas 4 

0,46 
Floresta 8 

Solo Exposto 2 

Tecido Urbano 1 

4 
Áreas Agrícolas 2 

0,12 Floresta 1 

Tecido Urbano 1 

5 Áreas Agrícolas 1 0,03 

 Total 3234 100 

 

Já no ano de 1987 (Quadro 5.3 e Figura 5.16), o cluster 2 é o que inclui maior número 

de manchas de todas as classes de uso e ocupação do solouso e ocupação do solo. Nesse 

ano, a classe que tem o maior número de manchas é a classe de Tecido Urbano. 

 

Quadro 5.3 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 1987. 

 

Cluster (ID) 

Classe de Uso e 

ocupação do soloUso 

e ocupação do solo 

Manchas (Nº) Cluster (%) 

1 

Áreas Agrícolas 4 

0,77 
Floresta 2 

Solo Exposto 7 

Tecido Urbano 3 

2 

Água 1 

99,09 

Áreas Agrícolas 373 

Floresta 402 

Solo Exposto 574 

Tecido Urbano 715 

3 Solo Exposto 1 0,05 

4 Áreas Agrícolas 1 0,05 

5 Tecido Urbano 1 0,05 

 Total 2084 100 
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Figura 5.16 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 1987. 

 

Em 1991 (Figura 5.17 e Quadro 5.4), as manchas de todas as classes de uso e ocupação 

do solouso e ocupação do solo em análise tendem a integrar o cluster 1. No ano 

referido, a classe que tem o maior número de manchas é a classe de Solo Exposto (1183 

manchas). 
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Figura 5.17 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 1991. 
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Quadro 5.4 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 1991. 

Cluster (ID) 

Classe de Uso e 

ocupação do soloUso 

e ocupação do solo 

Manchas (Nº) Cluster (%) 

1 

Água 3 

98,73 

Áreas Agrícolas 1157 

Floresta 224 

Solo Exposto 1183 

Tecido Urbano 616 

2 Áreas Agrícolas 2 
0,09 

Tecido Urbano 1 

3 

Água 1 

1,12 

Áreas Agrícolas 9 

Floresta 2 

Solo Exposto 18 

Tecido Urbano 6 

4 Solo Exposto 1 0,03 

5 Áreas Agrícolas 1 0,03 

 Total 3224 100 

 

No ano de 2002 (Quadro 5.5 e Figura 5.18), o cluster 1é o que engloba a maior parte 

das manchas em todas as classes de uso e ocupação do solouso e ocupação do solo. Os 

restantes clusters integram apenas uma ou nenhuma mancha por classe de uso e 

ocupação do solouso e ocupação do solo. Por exemplo o cluster 3 inclui apenas uma 

mancha de solo urbano. 

 

Quadro 5.5 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 2002. 

Cluster (ID) 

Classe de Uso e 

ocupação do soloUso 

e ocupação do solo 

Manchas (Nº) Cluster (%) 

1 

Água 11 

99,76 

Áreas Agrícolas 638 

Floresta 665 

Solo Exposto 1218 

Tecido Urbano 758 

2 
Áreas Agrícolas 1 

0,09 Floresta 1 

Solo Exposto 1 

3 Tecido Urbano 1 0,03 

4 Solo Exposto 1 
0,06 

Tecido Urbano 1 

5 Solo Exposto 1 
0,06 

Tecido Urbano 1 

 Total 3298 100 



- 132 - 

 

 

Figura 5.18 - Cluster de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 2002. 

 

No que diz respeito ao ano de 2010 (Figura 5.19 e Quadro 5.6), o cluster 1 é o que 

concentra um maior número de manchas. Considerando o ano de 2010, pode-se verificar 

que no agrupamento 1 a classe da Floresta é a que apresenta mais manchas (940).  
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Figura 5.19 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 2010. 
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Quadro 5.6 - Clusters de Paisagem de Freguesia de Estremoz no ano de 2010. 

 

Cluster (ID) 

Classe de Uso e 

ocupação do soloUso 

e ocupação do solo 

Manchas (Nº) Cluster (%) 

1 

Água 11 

99,81 

Áreas Agrícolas 556 

Floresta 940 

Solo Exposto 470 

Tecido Urbano 706 

2 Floresta 1 
0,07 

Tecido Urbano 1 

3 Áreas Agrícolas 1 0,04 

4 Floresta 1 0,04 

5 Tecido Urbano 1 0,04 

 Total 2688 100 

 

Como se pode verificar no Quadro 5.6 no ano de 2010 a freguesia em estudo é 

caracterizada por uma maior aglomeração de manchas no primeiro agrupamento. Esta 

tendência é transversal a todas as datas, verificando-se que nas duas primeiras (1984 e 

1987) existe uma concentração no segundo cluster, e daí em diante (1991, 2002 e 2010) 

esse facto passou a ocorrer no cluster 1.  

 

Aliando a tudo isto o facto do número de manchas nos outros clusters ser residual, 

principalmente em 2010 (5 manchas, duas no cluster 2 e uma no 3, 4 e 5, num total de 

2688), levou a ponderar que estas manchas “mal comportadas” ou outsiders, i.e. 

outliers, estavam a impedir uma classificação mais discriminada. Assim, optou-se por 

realizar uma nova classificação apenas com base nas manchas que foram incluídas no 

cluster 1 (Quadro 5.6). Os resultados obtidos estão expressos no Quadro 5.7 e na Figura 

5.20, os quais realçam a homogeneidade da paisagem desta freguesia. 

 

Tendo em consideração a análise dos valores do Quadro 5.7 pode constatar-se que a 

maior percentagem de manchas concentram-se na classe florestal (35,04%), seguindo-se 

a classe de Tecido Urbano (26,31%) enquanto a Água tem uma pequena percentagem de 

manchas do cluster (0,41%). A distribuição das manchas não é tão extrema, mas 

continua a haver uma concentração bastante maior num grupo, o que reforça a ideia que 



- 135 - 

 

a freguesia de Estremoz se encontra consolidada e bastante estável em termos de 

estrutura e dinâmica da paisagem. 

 

Quadro 5.7 - Manchas correspondentes ao cluster 1 no ano 2010. 

 

Cluster (ID) Classe de Uso e 

ocupação do soloUso 

e ocupação do solo 

Manchas (Nº) Cluster (%) 

1 

Água 0 

0,19 

Áreas Agrícolas 1 

Floresta 2 

Solo Exposto 2 

Tecido Urbano 0 

2 

Água 11 

89,19 

Áreas Agrícolas 498 

Floresta 839 

Solo Exposto 410 

Tecido Urbano 635 

3 

Água 0 

0,30 

Áreas Agrícolas 2 

Floresta 2 

Solo Exposto 1 

Tecido Urbano 3 

4 

Água 0 

5,85 

Áreas Agrícolas 34 

Floresta 53 

Solo Exposto 29 

Tecido Urbano 41 

5 

Água 0 

4,47 

Áreas Agrícolas 21 

Floresta 44 

Solo Exposto 28 

Tecido Urbano 27 

Total 2683 100 

 

 

Como referiam Formam e Godron (1986),a paisagem pode ser considerada uma área 

heterogénea composta por um aglomerado de ecossistemas em interacção. Contudo, 

considerando as definições e os princípios da ecologia da paisagem pode-se afirmar que 

a paisagem estudada segue uma tendência mais homogénea. 
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Figura 5.20 - Cluster 1 de Paisagem no ano de 2010 (freguesia de Estremoz). 
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Capítulo 6 – Considerações Finais 

 

Com a elaboração deste estudo foi possível quantificar a ocupação das diferentes classes 

de ocupação de solo durante os anos 1984, 1987, 1991, 2002 e 2010 e assim apresentar 

novos dados para a compreensão das dinâmicas recentes da paisagem. Concluiu-se que 

as manchas mais estáveis em termos de área de ocupação são os usos agrícolas. A classe 

das Áreas Agrícolas apresenta uma percentagem média de 55.09% da área ocupada. O 

Tecido Urbano ocupa neste período cerca de 16% da área do concelho. Estas são as 

classes mais relevantes no estudo, seguindo-se a classe florestal com 15% e o solo 

exposto com 12%. A classe de água não atinge 1%.  

 

Como referido no decorrer da dissertação, estes dados têm de ser vistos com alguma 

reserva porque apesar da classificação de imagens de satélite ser utilizada para produzir 

mapas de uso e ocupação do solo numa variedade de escalas, este não é um processo 

fácil e isento de erros. O erro e/ou a incerteza nos mapas de uso e ocupação do solo 

obtidos por classificação de imagens orbitais representam uma grande desvantagem em 

aplicações operacionais. 

 

As imprecisões, que podem ser produzidas durante a conversão dos valores de 

reflectância espectral em classes de ocupação do solo, são exacerbadas quando se 

inferem mapas de uso e ocupação do solo a partir dessa ocupação. As capacidades de 

classificação dos dados de detecção remota dependem principalmente do contraste 

espectral entre as classes de interesse e a resolução espectral do sensor. Quanto menor a 

separabilidade espectral de classes a determinar, menor a exactidão no mapa de 

classificação de uso e ocupação do solo. 

 

A classificação de dados de detecção remota encontra-se repleta de dificuldades, 

especialmente ao tentar segmentar as estruturas de imagem normalmente heterogéneas. 

Obviamente, a exactidão temática influencia directamente uma análise mais 

aprofundada com recurso a métricas espaciais (Barnsley e Barr, 2000). Uma exactidão 

global de 85% é considerada suficiente para um produto de dados de detecção remota 

(Anderson et al., 1976). Contudo, a comparação pós-classificação de duas imagens de 
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datas diferentes e com essa exactidão produzirá uma exactidão de cerca de 72% (0,85 × 

0,85 × 100), que em muitos dos casos pode não ser aceitável. 

 

Além disso, uma definição mais generalizada das classes no processo de classificação 

pode resultar numa representação da paisagem muito homogénea, portanto, algumas 

características estruturais importantes podem não ser detectáveis com métricas 

espaciais. Em contraste, se a classificação de paisagem também é muito detalhada, as 

estruturas relevantes podem-se perder num padrão altamente heterogéneo (Herold et al., 

2005b). É importante ter presente que a exactidão da classificação dos dados de 

detecção remota geralmente diminui à medida que se derivam mais classes. Resumindo, 

quando se classifica as imagens de satélite em classes de uso e ocupação do solo tem de 

se considerar o método supervisionado aplicado, aceitando o erro.  

 

Outra das principais dificuldades foi decidir o número de métricas a considerar no 

estudo. As métricas de Paisagem são indicadores que nos permitem medir a estrutura da 

paisagem. No caso concreto, os resultados obtidos ajudam-nos a entender 

essencialmente a configuração (e.g. distância do vizinho mais próximo) e composição 

da paisagem (e.g. número de manchas) no concelho de Estremoz. Por exemplo, o índice 

médio de proximidade avalia o grau de conectividade da paisagem em que as áreas 

agrícolas são a classe menos fragmentada.  

 

As diferentes abordagens à temática da paisagem resultaram no desenvolvimento de 

várias métricas espaciais como medidas estatísticas descritivas dos padrões e estruturas 

espaciais. As métricas também são aplicadas na quantificação e caracterização da 

paisagem. Gustafson (1998) sugere a interpretação, análise e avaliação dessas métricas 

para avaliar a sua capacidade de capturar as informações temáticas de interesse. 

Geoghegan et al. (1997), Alberti e Waddell (2000), Parker et al. (2001) e Herold et al. 

(2003b) sugerem e comparam uma ampla variedade de métricas. No entanto, essa 

comparação não sugeriu qualquer conjunto de métricas mais adequadas, pois a 

importância de métricas específicas varia com o objectivo do estudo e as características 

da paisagem analisada. As métricas escolhidas para análise devem ser seleccionadas 

com base nos objectivos do estudo. 
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É importante relembrar que muitas métricas são correlacionadas, i.e. contêm 

informações redundantes. Riitters et al. (1995) analisaram as correlações entre 55 

métricas de paisagem diferentes através da análise factorial e identificaram apenas cinco 

factores independentes. Assim, muitas métricas de paisagem tipicamente não medem 

características diferentes do padrão espacial. O analista deve seleccionar as métricas que 

são relativamente independentes umas das outras. Muitas vezes é necessário ter mais de 

uma métrica para caracterizar uma paisagem, no entanto, o uso de muitas métricas 

resulta em várias medidas que muitas vezes são difíceis de interpretar, originando 

dificuldades em se chegar a uma conclusão. A utilização de métricas altamente 

correlacionadas não produz novas informações, mas dificulta as interpretações: Só 

porque algo pode ser calculado não significa que o deva ser (Turner et al., 2001). 

 

Outro desafio prende-se com o facto de que as propriedades estatísticas e 

comportamentais de algumas métricas não são conhecidas (Turner et al., 2001). Em 

casos onde é relatado um único número para uma paisagem, temos pouca compreensão 

do grau segundo o qual o padrão da paisagem deve mudar para sermos capazes de 

detectar uma alteração significativa no valor da métrica. Portanto, o analista deve 

definitivamente considerar os critérios que serão aplicados para determinar se a 

mudança observada é significativa ou não. Além disso, as métricas que quantificam a 

composição da paisagem geralmente não são espacialmente explícitas. Por exemplo, a 

proporção de área mede o que está presente em quantidades relativas, sem referência a 

onde podem ser localizados na paisagem. Portanto, o analista deve estar ciente da 

natureza espacial/não-espacial das métricas seleccionadas. 

 

A partir da análise estatística pode-se chegar a um dos grandes objectivos do trabalho 

que é avaliar a heterogeneidade da paisagem. O padrão factorial sugere que os 2 

factores podem ser adequadamente representados por seis métricas univariadas: a Área 

da Mancha (AREA), o Raio de Giração (GYRATE), a Dimensão Fractal (FRAC), o 

Índice de Contiguidade (CONTIG), o Índice de Proximidade (PROX) e a Distância ao 

Vizinho Mais Próximo (ENN).  

 

É provável que outros factores possam ser identificados se considerarmos mapas da 

paisagem em diferentes escalas (número de classes, extensão da área, dimensão do 
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píxel, etc.); se forem consideradas métricas adicionais que não estejam relacionadas 

com as utilizadas; ou ainda, se considerarmos diferentes conjuntos de mapas. Estas 

observações salientam o uso da análise factorial como uma ferramenta descritiva. Não 

se pode inferir a partir de uma simples análise factorial todos os factores do padrão da 

paisagem. No entanto, a experiência do uso da análise factorial noutros trabalhos, tais 

como, Riitters et al. (1995) e Rogers (1993), aplicados a diferentes mapas e métricas, 

sugerem resultados semelhantes. Assim o grau de concordância no uso destes resultados 

é maior. 

 

Considerando o resultado obtido cada mancha corresponde a um cluster. Foram 

definidos 5 clusters de acordo com o número de classes de uso e ocupação do solo. 

Pode-se concluir que a paisagem é homogénea na freguesia de Estremoz, isto porque 

mais de 90% das manchas concentram-se apenas num cluster para todo o período 

analisado.  

 

Por fim, cabe relatar que as técnicas utilizadas permitiram a realização do objectivo 

proposto. Alguns avanços possíveis seriam a melhoria do mapeamento do uso e 

ocupação do solo, considerando-se mais classes e outras imagens de satélite de melhor 

resolução; o cálculo das métricas de paisagem por unidades de paisagem, que permitiria 

uma resposta mais exacta das transformações em nível local; e a correcção das métricas 

de paisagem com o relevo da área de estudo, conforme sugere o trabalho de 

Hoechstetter et al. (2008), que garantiriam respostas mais precisas da fragmentação do 

uso e ocupação do solo. 

 

Os resultados obtidos suportam globalmente o argumento de que um conjunto de 

indicadores consegue capturar aspectos significativos da estrutura da paisagem. Da sua 

análise pode-se aferir que os indicadores transmitem a estrutura da paisagem e que a sua 

utilização pode ser a base de diversos estudos e o suporte de diversas decisões ao nível 

do ambiente e do ordenamento do território. Diversas análises e estudos podem 

efectuar-se utilizando indicadores de paisagem conjuntamente com a detecção remota e 

os SIG, tais como a influência ou acção de diferentes classes de uso e ocupação do 

solouso e ocupação do solo na estrutura da paisagem ou a intensidade das perturbações 

humana na mesma. 
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