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I. Preâmbulo

O uso e a ocupação do solo constituem o mais conjuntural de todos os elementos que
caracterizam o espaço. Quer se trate do coberto vegetal, quer de qualquer estrutura
de carácter antropogénico, a sua estabilidade temporal e estrutural é baixa. Isto deter-
mina que cada mancha de uso constitui, tendencialmente, um objecto pouco estável,
necessitando a sua cartografia de permanente actualização.
Muitos têm sido os sistemas de classificação propostos, com especial relevância para
a classificação adoptada no projecto CORINE Land Cover (CLC), preparada para a
escala 1:100 000 e para a classificação EUNIS Habitat Classification (EHC), ainda em
desenvolvimento, mais vocacionada para a classificação de habitats e formações vege-
tais. A adaptação destes sistemas hierárquicos para escalas mais detalhadas e para
cobertos vegetais complexos, coloca novos desafios decorrentes, por um lado, da ne-
cessidade de usar metodologias de classificação automática, para dados da detecção
remota e por outro, da indispensabilidade de um sistema de classificação detalhado,
que não se resuma à classificação do coberto vegetal dominante, mas que permita
também representar as especificidades funcionais do território associadas a cada tipo-
logia de coberto ou de uso.
É agora apresentado e discutido o desenvolvimento e implementação de uma nova
classificação CLC integrada e adaptada a uma escala de maior detalhe (1:10 000). A
presente publicação está organizada em 2 partes. Uma impressa, onde se integra a
base teórica do desenvolvimento do trabalho e se descreve o sistema de classificação
proposto, a nomenclatura CLC N5 (Anexo I) com a respectiva descrição até ao nível 3
(Anexo II) e exemplo das fichas CLC N5 (Anexo III). Um CD onde se encontram todas
as 295 fichas de classe para o nível 5, constituindo estas um importante instrumento
para a fotointerpretação de cada dessas classes em zonas mediterrânicas. Esta
nomenclatura foi aplicada na elaboração da Carta de Ocupação/Uso do Solo para o
Distrito de Évora e concelho de Sousel, à escala 1:10 000, elaborada pela Associação
de Municípios do Distrito de Évora.

Teresa Batista
  Coordenadora
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II. Enquadramento da publicação no projecto OTALEX

O conhecimento é a base para o planeamento e gestão do território. A cartografia tem
neste domínio um papel importantíssimo e a cartografia digital é fundamental, como
base para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
O Distrito de Évora caracteriza-se, em termos territoriais, por baixa densidade popula-
cional, (173000 habitantes em 7500 Km2) concentrada em núcleos urbanos de média
e baixa dimensão e por uma actividade, basicamente, primária e terciária.
Em geral, os municípios têm uma dinâmica territorial crescente, o que por si só justifica
a necessidade de cartografia actualizada e de ferramentas SIG para o apoio à gestão
e ordenamento do território. Embora relativamente heterogéneos quanto à sua dimensão
e grau de desenvolvimento, os municípios do distrito de Évora podem ser agrupados
de acordo com algumas especificidades sócio-económicas, geográficas e ecológicas.
Com efeito, podemos identificar áreas com características específicas em termos de
recursos e desenvolvimento como o eixo Lisboa-Madrid, a zona dos Mármores, a área
de influência de Alqueva, ou as Serras de Monfurado, de Portel e de Ossa.
A carta de uso e ocupação do solo é um dos instrumentos essenciais para o estudo e
gestão do território. Os municípios do Distrito de Évora têm em curso processos de
revisão dos seus planos de ordenamento, sendo a carta de uso e ocupação do solo
actualizada um elemento fundamental. Atendendo a esta necessidade e pelo facto de
tal carta não existir, a Associação de Municípios do Distrito de Évora (AMDE), no âmbito
dos projectos transnacionais e transfronteiriços em que tem participado nos últimos
anos, decidiu elaborar para o Distrito de Évora e município de Sousel (para perfazer a
NUT III) a carta de uso do solo adaptada à escala 1:10 000.
Para tal desenvolveu, no âmbito do projecto Technolangue – Les Languages des
Cultures du territoire do programa Interreg IIIB MEDOCC MEDA, em parceria com o
Centro de Estudos de Ecossistemas Mediterrânicos (CEEM) (actualmente ICAAM –
Instituto Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas) da Universidade de Évora, a
primeira aproximação à legenda CORINE Land Cover nível 5, descrita nesta publicação
(Guimar et al. 2006, Batista et al. 2006, Batista e Mateus, 2007).

A Carta de Uso do Solo, para o distrito de Évora e Município de Sousel, foi realizada com
base nos ortofotomapas de 2005, de resolução espacial de 0,5 m, da Direcção-Geral
dos Recursos Florestais. A validação geométrica e de classificação foi executada no
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1 Associação de Municípios do Distrito de Évora (AMDE), Associação de Municípios do Norte Alentejano (AMNA), Comissão de Coordenação
Regional do Alentejo (CCDRA) e Instituto Geográfico Português (IGP)
2 Junta da Extremadura (JE) (Chefe de Fila), Diputación de Badajoz - Área de Fomento (DipB-AF), Diputación de Badajoz - Área de Desarrolo
Local (DipB-ADL), Dirección General de Catastro (DGC) e o Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

âmbito do projecto OTALEX – Observatório Territorial Alentejo Extremadura, co-financia-
dos pelo programa Interreg IIIA 2000-2006. Este projecto, desenvolvido entre 2006 e
2008 pela parceria que integra 4 entidades portuguesas1 e 5 entidades espanholas2,
constitui um sistema de monitorização e análise do território transfronteiriço Alentejo-
Extremadura e resulta do trabalho de harmonização de dados cartográficos e alfanu-
méricos, realizado ao longo de diversos projectos de cooperação transfronteiriça, desen-
volvidos desde 1997, entre entidades de ambos os lados da fronteira Portugal Espanha.
O principal objectivo é a implementação de uma Infra-estrutura de Dados Espaciais –
IDE-OTALEX, a qual pode ser visitada a partir de www.ideotalex.eu. O OTALEX constitui
o primeiro IDE, não piloto, transfronteiriço e multilingue, desenvolvido segundo uma
arquitectura distribuída e flexível, capaz de constituir um observatório para o desenvol-
vimento sustentável e protecção ambiental de áreas rurais de baixa densidade.

O OTALEX está integrado no “Informe de Buenas Prácticas: PIC INTERREG IIIA de
España-Portugal, 2000-2006” como um projecto de referência no âmbito das Boas Práti-
cas do Eixo 1 - Dotação de infra-estruturas, ordenamento e desenvolvimento do espaço
rural transfronteiriço. É um dos projectos candidatado ao prémio Europeu de Boas Práticas
em Spatial Data Infrastructures - Projecto eSDInet+, e foi convidado a integrar a rede de
Observatórios de Sustentabilidade de Espanha.
A carta de ocupação/uso do solo desenvolvida a partir desta nomenclatura será colocada
à disposição dos utilizadores, políticos, técnicos e estudantes como um instrumento de
planeamento, gestão e investigação do território, actualizada e a uma escala de detalhe
de 1:10 000.
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1. Introdução

O solo caracteriza-se por um vasto número de atributos, entre os quais a sua natureza
física, biológica e a sua produtividade em termos ecológicos, tratando-se de um espaço
vital para o estabelecimento de animais e plantas, constituindo o suporte físico para as
actividades humanas e ainda como determinante primário da paisagem (CASIMIRO,
1993; MUSALOIU-E., 2006). Segundo CASIMIRO (1993) tais “aspectos não são mutua-
mente exclusivos: o uso do solo como ecossistema está localizado no espaço e tem
dimensões físicas concretas, o uso do solo como espaço e como ecossistema tem
consequências definidas no uso do solo como paisagem”.
“As comunidades humanas desde há muito têm transformado os territórios onde se
instalam para aproveitar os recursos existentes” (CANCELA D’ABREU, 1989), causando
impactes ao nível da sua diversidade estrutural (AMUNDSON et al., 2003).
FERNANDES (1991) refere que o uso e a ocupação do solo constituem o mais circuns-
tancial de todos os elementos que caracterizam o espaço. Com efeito, quer se trate do
coberto vegetal, quer de outra estrutura de carácter antropogénico, a sua estabilidade
temporal e estrutural é baixa. Para CASIMIRO (2000) o uso do solo é o ponto de inter-
secção mais importante entre as actividades humanas e o ambiente, justificando-se o
seu estudo a escalas globais, regionais e locais, importando desenvolver novos métodos
e técnicas, de forma a permitir classificações, comparações e generalizações a escalas
mais amplas.
As distintas ocupações e usos do território, quer as espontâneas, resultantes dos múlti-
plos condicionalismos biofísicos, quer as humanizadas, resultantes de diversas acções
do Homem, sejam elas actuais ou passadas, mais ou menos intensas ou de expressão
espacial mais ou menos amplas são determinantes, em cada parcela do território e
em cada momento, das comunidades e espécies vegetais e animais presentes, assim
como da sua eventual ausência (LOUREIRO & CRUZ, 1993; VERHEYEN et al., 2003;
BROWN & DUH, 2004).
A diferenciação de unidades espaciais tem de ser referida a diferentes planos concep-
tuais, de forma a procurar desintegrar a informação ambiental de acordo com a sua
estabilidade temporal e resultante perenidade do padrão de influência estrutural domi-
nante em cada momento. Esta desintegração, orientada de acordo com os diferentes
padrões de organização espacial, identificando claramente a forma como estes apre-
sentam diferentes graus de circunstancialidade, é o único modo de conseguir diferenciar
a relevância dos diferentes factores determinantes das ocorrências ecológicas verifica-
das. A diferenciação, identificação e caracterização espacial e funcional das unidades

`́
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a cartografar, assume uma particular importância dado que, ao diferenciar o padrão de
organização estável, do padrão circunstancial, determinado pela acção dos factores
ambientais de curto prazo (sazonalidade ou oscilações climáticas interanuais, acção
humana, perturbações pontuais e oscilações de curto prazo dos padrões biocenóticos),
é possível uma diferenciação clara, entre as variáveis susceptíveis de serem geridas e
as variáveis estáveis enformadoras de um padrão regular, que baliza essa capacidade
de gestão (FERNANDES, 1993).
Os padrões de estabilidade de algumas variáveis espaciais tendem, actualmente, devido
em grande medida à acção humana, a experimentar processos de variação particular-
mente acelerados, pelo que a intervenção gestora do homem, para poder ser correcta-
mente orientada, nomeadamente, numa perspectiva criativa, tem de conseguir funda-
mentar-se num conhecimento diferencial dos padrões ambientais, que determinam a
ocorrência, ou não, de biocenoses específicas, de forma a poder reorientar a sua polí-
tica de gestão sustentável do espaço, ao nível local, recriando conteúdos de valor par-
ticular através de uma adaptação fundamentada às novas condicionantes contextuais
(KIAS & TRACHSLER, 1985; MARKS et al., 1989; NOSS & HARRIS, 1986; HARPER,
1992).
A cartografia de uso ou ocupação do solo constitui o retrato de um território no momento
em que é realizado, tratando-se de uma variável com acentuado dinamismo (PARTIDÁ-
RIO, 1999). A cartografia temática de ocupação de solo é uma ferramenta indispensável
em estudos ambientais, na tomada de decisão em ordenamento e planeamento do
território e na definição de políticas de gestão de recursos naturais (ANDERSON et al.,
1976; CAETANO et al., 2002; ARAÚJO, 2005), uma vez que, segundo PARTIDÁRIO
(1999) “é impossível estudar o ordenamento sem conhecer o uso existente no território,
a sua evolução e o seu potencial”. Para CORREIA (2002), estes elementos constituem
“(…) a forma mais corrente de controlo legal do uso do solo”, ainda assim, “trata-se de
uma via muito contestada pela segregação de usos do solo a que, geralmente, conduz
pelo esquecimento do parâmetro acessibilidade e mais ainda quando apoiada em
regulamentos determinísticos estáticos.” Com esta cartografia, pode medir-se a exten-
são e distribuição de classes de ocupação do solo, analisar a interacção com outras
classes, identificar locais próprios para certas actividades e planear para o futuro, ser-
vindo, simultaneamente, de informação base para a produção de informação mais
complexa sobre outros temas (CAETANO et al., 2002).
Segundo ARAÚJO (2005), as cartografias temáticas de ocupação de solo são reco-
nhecidas como ferramentas indispensáveis no apoio à decisão numa enorme variedade
de políticas. A sua produção tem crescido, existindo hoje um grande número deste tipo
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de produtos para a mesma área, com diferentes objectivos e com base em diferentes
dados e metodologias, assim sendo, diferem ao nível da escala, nomenclatura, unidade
mínima cartográfica, formato dos dados e data de produção, assim como nos erros
associados.
Com o objectivo centrado no desenvolvimento de uma metodologia coerente para a
elaboração de cartografia de ocupação do solo, a União Europeia lançou o Programa
CORINE Land Cover (CLC), para a produção da primeira cartografia de ocupação do
solo à escala 1:100 000 ao nível da Europa. Este esforço foi seguido por alguns países,
no sentido de produzirem cartografia de ocupação do solo a escalas de maior detalhe.
Em Portugal, o Centro Nacional de Informação Geográfica produziu uma Carta de
Ocupação do Solo à escala 1:25 000 (COS’90). Simultaneamente, surgiram outros sis-
temas de classificação do coberto mais focados na cobertura vegetal ou na cartografia
de habitats (por exemplo a EUNIS Habitat Classification (EHC) (DAVIES et al., 2004)).
Todavia, todos estes sistemas de classificação da ocupação e uso do solo, continuam
a ter diferenças semânticas importantes, que constituem barreiras na integração de
informação ecológica e social, bem como, para a definição de modelos. Assim, para
BROWN & DUH (2004), o uso do solo pode ser definido como a actividade humana na
paisagem e a ocupação do solo, refere-se às características da paisagem, implicando
uma impossibilidade na sua classificação e caracterização simultânea e integrada.
Por seu lado, as técnicas tradicionais de detecção remota, para a aquisição de dados
de ocupação do solo, não conseguem captar, directamente, informação relacionada
com a actividade, uma vez que o sensor adquire uma informação integrada, que é
determinada pela totalidade das características da superfície registada, sendo que,
posteriormente, o responsável pela interpretação desta informação usa padrões, tonali-
dades, formas e texturas para decifrar o conjunto de dados sobre os usos, permitindo
uma integração de dados de uso e ocupação do solo (ANDERSON et al., 1976).
Como resultado, a cartografia temática disponível restringe-se, normalmente, à infor-
mação sobre a ocupação dominante do solo, sendo por vezes difícil caracterizar funcio-
nalmente os espaços. De acordo com ANDERSON et al. (1976) inventariar e classificar
múltiplos usos, que ocorrem numa mesma parcela do território, constitui outro problema,
uma vez que estes podem ocorrer em simultâneo ou sofrerem alternâncias.
Podemos, então, concluir que existe um manancial de informação, insuficientemente,
representada (por exemplo: multifuncionalidade do espaço (BRANDT & VEJRE, 2004;
PINTO-CORREIA & VOS, 2004), número de estratos (LEVYA et al., 2002; ZEHM et al.,
2003), características dos combustíveis florestais (CHUVIECO et al.; 2004, DANSON
& BOWYER, 2004; JIA et al., 2006), avaliação da biomassa (ZHENG et al., 2004),
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etc.) determinando a pouca utilidade destes mapas para muitos utilizadores potenciais.
Estas dificuldades de compatibilização são comuns à grande parte dos esforços levados
em conta, no sentido de cartografar ocupação do solo e vegetação. Neste último caso,
tal deve-se, essencialmente, aos variados critérios existentes para classificar as for-
mações vegetais: séries de vegetação (RIVAS-MARTÍNEZ, 1997), vegetação actual e
potencial (BOHN et al., 2003), ou inventários florestais (TOMPPO & SIITONEN, 1991;
DGF, 2001; IFN, 2007)).
Outro problema destes mapas é o seu carácter circunstancial, uma vez que eles são
desadequados para representar características biofísicas estáveis como a geologia, o
solo ou o clima. A diferenciação espacial e funcional e a identificação e caracterização
das entidades estáveis e circunstanciais, num objecto cartográfico, são particularmente
importantes, uma vez que permitem definir padrões diferenciantes entre o uso e as va-
riáveis ambientais ocorrentes (FERNANDES, 1993).
Para o mesmo autor, no zonamento microescalar, as diferenças entre cada objecto
geográfico são função, quer de variações microclimáticas, quer de variações das carac-
terísticas do substrato (disponibilidade hídrica e de nutrientes e seus padrões de varia-
ção anual ou interanual), podendo, desta forma, introduzir alguns factores de diferen-
ciação local, nomeadamente, em termos dos padrões de interrelacionamento lateral
(intensidade do escoamento ou da erosão como funções do declive ou sentido do
transporte como função da bacia de drenagem). O uso do solo, como factor determinante
de variação destes padrões, constitui, pelo seu carácter essencialmente circunstancial,
um determinante adicional de zonamento e da labilidade do mesmo.
Em conclusão, os sistemas de classificação de uso e ocupação do solo são instrumentos
essenciais de apoio à decisão em planeamento, ordenamento, e gestão do território e
avaliação ambiental, permitindo delinear objectivos e metodologias para a produção
de cartografia temática de ocupação do solo a diferentes escalas. Segundo STEINER
(2000), estes sistemas podem basear-se em dados inventariados ou em dados especí-
ficos, necessários a uma determinada análise e modelação do território. A escala é um
factor chave na diferenciação das unidades espaciais a cartografar, uma vez que a es-
trutura, funções e padrões de mudança numa paisagem são eles próprios dependentes
da escala. O uso de sistemas de classificação, associado a informação geográfica so-
bre morfologia, geologia, pedologia (representando a geocenose), formações vegetais
(fitogeocenose) e a influência antrópica (ao nível da gestão do território) pode revelar-
-se de elevada utilidade quando comparado com a combinação de cartografia temática.
Existe uma grande variedade de sistemas de classificação com especial relevância
para a CLC, para a Land Cover Classification System (LCCS) adoptada pela FAO, e a
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EHC para a cartografia de vegetação e habitats. Têm uma estrutura hierárquica que
pode ser adaptada a escalas de elevado detalhe.
O presente trabalho consistiu na definição de uma nomenclatura para o nível 5 do CLC
(CLC N5), tendo como ponto de partida o nível 3, adoptado para a cartografia europeia
à escala 1:100 000 (CLC N3). Em termos genéricos, a nomenclatura final foi resultado
de um processo de análise e comparação entre os sistemas de classificação de ocupa-
ção do solo disponíveis (COS’90, EHC, CLC, LCCS e outras derivadas) e da análise
de projectos semelhantes efectuados noutros países ( Guimar et al. 2006, Batista et
al. 2006, Batista e Mateus, 2007.
A adopção destes sistemas de nomenclatura, para escalas de elevado detalhe, coloca
um conjunto de desafios associados ao uso eficiente de sistemas automáticos de
classificação, assim como o desenvolvimento de sistemas de nomenclatura com aptidão
para, simultaneamente, classificar a ocupação dominante do solo e os elementos estru-
turais e funcionais diferenciadores a escalas de grande detalhe.
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2. Considerações genéricas sobre cartografia de uso e ocupação do solo

As cartas são representações da realidade, não de toda a realidade, mas somente
daquela pequena parte que interessa à actividade humana. Mesmo esta fracção é
representada com erros, omissões e imprecisões (GASPAR, 2000), que podem ter ori-
gem na aquisição dos dados, na dinâmica do objecto a caracterizar, no utilizador, no
processo de interpretação dos objectos ou fenómenos a identificar e/ou caracterizar e,
particularmente, no código de descrição e de diferenciação desses objectos (o sistema
de classificação).
As especificações técnicas para produção de cartografia temática de ocupação do so-
lo, diferem consoante o objectivo a que se destinam: se o objectivo consiste numa ca-
racterização momentânea do território, numa análise de evolução temporal do uso do
solo ou se o propósito da cartografia é a avaliação de potencialidades e/ou condicio-
nantes de uso do solo.
Estas especificações estão assim dependentes do fim a que a cartografia se destina
(CAETANO et al., 2002):

• Caracterização biofísica do território (READ & LAM, 2002; SAURA & AYANZ,
2002)

• Evolução temporal da ocupação e uso do solo (BAKER, 1989; HAME et al.,
1998; CABRAL et al., 2005; VERBURG, 2006)

• Análise dos padrões de uso e ocupação do solo (O’NEILL et al., 1988;
GUSTAFSON & PARKER, 1992)

• Avaliação das potencialidades e condicionantes de uso do solo (ZUBE, 1987;
LESER & KLINK, 1988; MARKS et al., 1989; YIALOURIS et al., 1997; JOERIN
et al., 2001; CERVANTES et al., 2005).

Os objectivos determinam ainda as fontes de aquisição dos dados. Para a cartografia
de uso e ocupação do solo, as principais fontes são a detecção remota (ANDERSON
et al., 1976; CAETANO et al., 2002; CAMPAGNOLO & CAETANO, 2002; BAN & WU,
2005; CARRÃO et al., 2006), levantamentos de campo (MARQUES, 1990; CHERRILL
& MCCLEAN, 1995; DGRF, 1999), ou através de metodologias integrando, para além
das fontes referidas, informação geo-referenciada complementar (CAETANO et al.,
1997; WELCH et al., 2002; PEARSON et al., 2004; CUNNINGHAM, 2006; LIZARAZO,
2006), que pode, inclusivamente, ser determinante na qualidade do resultado final.
Esta informação complementar pode revelar-se determinante, uma vez que o conheci-
mento do contexto geográfico (espécies vegetais, espontâneas ou cultivadas, a orogra-
fia, geologia, litologia e pedologia, etc.) pode facilitar bastante as tarefas de fotointer-
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pretação (LOUREIRO & CRUZ, 1993) o mesmo acontecendo com os dados de cadas-
tros fundiários e de uso agrícola.
Segundo CAETANO et al. (2002), um Grupo de Trabalho da iniciativa INSPIRE (2002)
agrupou as necessidades existentes em termos de cartografia de ocupação do solo e
suas principais características da seguinte forma:

• Nível nacional – a avaliação, desenvolvimento e monitorização de políticas re-
quer, entre outros, dados a escalas pequenas e de cobertura completa, que se
destinam à visualização de informação estatística e às avaliações e modelações
globais, requerendo tanto dados históricos como actuais;

• Nível local – o planeamento urbano, a gestão dos recursos naturais e as
operações de emergência, entre outros, requerem dados temáticos a grandes
escalas, e para tal são necessários mapas com a localização exacta das zonas
de risco, distribuição demográfica, vias de acesso, infra-estruturas acessíveis,
pontos de abastecimento de água, etc.

Dependendo da análise dos problemas associados à cartografia de ocupação do solo
de uma determinada unidade espacial, assim devem ser considerados diferentes tipos
de dados espaciais, com diferente conteúdo informativo e distintos níveis de validação.
Assim, devem ser considerados os factores que determinam o carácter dos dados
espaciais, assim como, diferentes métodos de caracterização e análise, que afectem
o conteúdo e a qualidade dos dados: escala, exactidão dos dados, paradigma discipli-
nar, sistemas de classificação, carácter estatístico, e métodos de caracterização (FER-
NANDES, 1998).

2.1 Escala e unidade mínima cartográfica

A escala é um factor chave na diferenciação de unidades espaciais, dado que a estru-
tura, funções e padrões de mudança numa paisagem são, eles próprios, dependentes
da escala. Segundo KING (1997), a escala espacial refere-se a dimensões físicas, de-
terminando que objectos, processos e fenómenos podem ser caracterizados e distin-
guidos de outros pela sua escala. Para FERNANDES (1993) o estudo do espaço é for-
temente dependente da escala ou, reciprocamente, das exigências do detalhe que lhe
são colocadas.
A influência da escala hierárquica é determinante, uma vez que determina o nível de
exactidão da informação (MEENTEMEYER & BOX, 1987; LESER & KLINK, 1988;
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TURNER 1989). A exactidão dos dados permite diferenciar o carácter e a qualidade da
informação, bem como o seu conteúdo informativo e condiciona a precisão e o
significado de operações com outras variáveis ou dados similares, com diferente nível
de exactidão. Por seu lado, no caso das variáveis ambientais consideradas, o sistema
de classificação das mesmas é, igualmente, diferenciante na qualidade, precisão e
conteúdo informativo: com efeito, como demonstra BACHFISHER (1978) a natureza
da escala de classificação a que os dados são referidos determina, no caso de escalas
nominais e ordinais, um risco significativo de imprecisão e arbitrariedade na represen-
tação dos dados, que deriva da forma como são determinadas as classes e no critério
de atribuição de objectos a essas mesmas classes.
A qualidade da representação dos usos do solo é pois função da escala de análise
(MEENTEMEYER & BOX, 1987; MOODY & WOODCOCK, 1995) e, consequentemente,
do grau de pormenor com que se está a trabalhar, do objectivo final da cartografia, da
resolução dos dados cartográficos de base, da precisão dos sistemas de classificação
dos mesmos e ainda do detalhe de observação, considerando tanto as dimensões
espaciais como temporais (TURNER, 1990; FERNANDES, 1993; LOUREIRO & CRUZ,
1993; KING, 1997; PARTIDÁRIO, 1999).
Conforme se consideram escalas espaciais mais detalhadas, um maior número de
variáveis diferenciadoras aparece com uma relevância marcada, o mesmo se passando
com a escala temporal, a qual diferencia padrões diversificados de ocorrências espa-
ciais, em função do intervalo de tempo considerado na análise da homogeneidade de
cada lugar (FERNANDES, 1993). Com efeito, a resolução espacial e temporal com
que a caracterização é feita, determina diferenças expressivas nos padrões de diferen-
ciação espacial das unidades de território em análise (MEENTEMEYER & BOX, 1987;
FERNANDES, 1993, 2000). Para FERNANDES (1993) “conforme se consideram esca-
las espaciais mais detalhadas, assim um maior número de variáveis diferenciadoras
aparece com uma relevância marcada”, sendo “fácil concluir que o estudo do espaço
é fortemente dependente da escala”. O detalhe espacial e temporal com que se realiza
a caracterização ambiental, vai determinar diferenças significativas nos padrões rele-
vantes de diferenciação espacial identificados.
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A definição das unidades mínimas a cartografar são uma das mais importantes questões
a clarificar no processo de elaboração da cartografia de uso do solo, devendo ser con-
duzida de acordo com os instrumentos e métodos de aquisição de dados e em função
da escala final da cartografia a elaborar, como do tipo de ocupação do solo, habitat ou
tipologias de uso (ANDERSON et al., 1976; LOUREIRO & CRUZ, 1993). A decisão
sobre as áreas mínimas a adoptar deve ser clara e objectivamente adoptada, em função
tanto das normas gerais para a elaboração da cartografia dos usos do território e dos
habitats, como de aspectos particulares relacionados com a elaboração de cada carto-
grafia específica (LOUREIRO & CRUZ, 1993). A área mínima cartográfica (AMC) consi-
derada adequada para uma escala que exige um grau de detalhe elevado, como a es-
cala 1:10 000, é 0,5 hectares (GUIOMAR et al., 2006).

2.2 Classificação de unidades espaciais

A influência desvirtuante do paradigma disciplinar nos processos técnicos e científicos
advém, como referido por TOTH (1988) da incapacidade das diferentes disciplinas
para ultrapassarem os seus paradigmas particulares e para estabelecer uma linguagem
e um sistema de referência comuns.

Figura 1. Relação entre a escala, grau de detalhe e unidade mínima (GUIOMAR et al., 2006)
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O processo de classificação, ou seja de definição de um conjunto de características
diferenciadoras dos objectos em estudo e do seu modo de agrupamento ou de proxi-
midade taxonómica, só pode ser realizado de três formas (SEIBERT, 1975):

• Objectiva: quando referida a características objectivas ou mensuráveis;
• Arbitrária: quando a diferenciação escalar ou classificativa é realizada por um

único investigador;
• Psicométrica: quando a diferenciação escalar ou classificativa é realizada por

um painel de peritos.
O processo de classificação é normalmente muito subjectivo e limitado, onde aborda-
gens como o método Delphi, não estão livres de manipulação com o objectivo de real-
çar, ou não, determinados elementos ou características e expressar paradigmas cien-
tíficos ou culturais dominantes, em dado momento ou contexto socio-cultural.
Outros factores de erro (ou de condicionamento do conteúdo informativo) dos processos
de classificação e identificação de unidades espaciais, tem a ver com as abordagens
metodológicas aos objectos e variáveis geográficas, as quais produzem diferentes
tipos de informação, conforme a sua natureza e os seus objectivos (FERNANDES
1993):

• Métodos sinópticos – caracterização de longo prazo destinada a determinar
padrões regulares de ocorrência dos fenómenos;

• Métodos dirigidos ou integrados – caracterização orientada para um objecto
ou fenómeno específico, ou ainda para um contexto particular;

• Métodos indutivos ou expeditos – caracterização realizada por generalização
racional de padrões ou características de objectos, fundamentada no conhe-
cimento de fenómenos comparáveis ou na consideração da validade de leis
gerais, em situações particulares;

• Métodos centrados no objecto – caracterização orientada, exclusivamente, pa-
ra os factores e relações decorrentes ou determinantes de um objecto;

• Métodos centrados no contexto – caracterização orientada no sentido da
descrição holística do sistema envolvente e determinante do(s) objecto(s) de
estudo;

• Métodos orientados de acordo com a dinâmica ambiental – caracterização dos
balanços de massa e energia susceptíveis de ocorrerem no objecto, sobre ele
ou a partir dele, de forma a influenciar os objectos envolventes.

Pelo seu carácter e objectivos específicos apresentam, cada um, exigências e limitações
informativas que afectam de modo determinante o resultado e conteúdo da informação
produzida e que é importante reconhecer à partida (FERNANDES, 1993).
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Considerando que, em cada contexto, os sistemas de classificação constituem uma
representação abstracta dos elementos existentes no território, que podem ser indepen-
dentes da escala (as classes definidas podem ser aplicadas a qualquer escala ou ní-
vel de detalhe) e da fonte dos dados (as classes podem ser utilizadas em produtos
derivados de análise de imagens satélite, de fotografias aéreas, de dados recolhidos
no campo, etc.) (DI GREGORIO & JANSEN 2005) constituindo, ainda, o principal
instrumento para descrever e caracterizar os objectos espaciais sobre os quais se
podem aplicar modelos e realizar simulações (KLUG & LANG, 1983), deve ser dada
particular atenção à definição desses sistemas com o objectivo de assegurar a máxima
fidelidade na descrição das propriedades dos objectos espaciais. Estas descrições
devem estar devidamente enquadradas nos objectivos de análise, assim como, nas
necessidades de potenciais utilizadores.
DI GREGORIO & JANSEN (2005) referem que a classificação de dados pode ser feita
de duas formas: a priori e a posteriori em relação ao processo de diferenciação das
manchas de uso do solo. No primeiro, as classes são conceptualizações abstractas
das ocorrências. Esta abordagem é baseada numa definição de classes feita, anterior-
mente, à recolha de dados. Todos os critérios de diagnóstico possíveis terão, assim,
de ser considerados e previstos por antecipação. No quadro do processo cartográfico
cada objecto será identificado e classificado de acordo com a classificação adoptada
e dentro do seu contexto cognitivo e semântico. A maior vantagem destas classes é a
sua padronização independente da área e dos meios utilizados. A desvantagem é que
este método é rígido, sendo que os objectos ocorrentes no terreno podem não ser,
facilmente, atribuíveis às classes pré-definidas.

Ocupação do solo numa determinada área

Resultado obtido a partir
de uma classificação a posteriori

que mostra melhor descrição
dos dados, todavia a área descrita

é uma parte do total

Resultado obtido a partir
de uma classificação a priori
generalizado em 4 classes

Figura 2. Classificação a priori e a posteriori (KUECHLER & ZONNEVELD, 1988,
DI GREGORIO & JANSEN, 1998, 2005)
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A classificação a posteriori difere, fundamentalmente, no tipo de abordagem directa, livre
de noções pré-concebidas. Esta aproximação é baseada em definições de classes feitas
posteriormente ao clustering dos dados recolhidos. A vantagem deste tipo de classificação
é a flexibilidade e adaptabilidade, quando comparado com a rigidez implícita de uma classifi-
cação a priori. A classificação a posteriori implica um mínimo de generalização. Este é o
mais adequado às observações referentes a uma área específica. Contudo, porque a
classificação a posteriori depende da descrição de uma área específica e da adaptação às
condicionantes locais, torna-se impossível uma definição de classes. O agrupamento de
dados ou clustering de amostras para definição de classes, só pode ser feito após recolha
de dados relevantes de um certo critério e de uma determinada área, que se pode revelar
limitado quando utilizado noutros locais ou em regiões, ecologicamente, distintas.
Uma possível abordagem ao processo de desenvolvimento de sistemas de classificação
pode combinar em fases sucessivas e iteractivas as duas metodologias, integrando-
-se, progressivamente, as classificações a posteriori em sistemas generalizados sus-
ceptíveis de serem utilizados em áreas distintas das que originaram a sua ordenação.
Os sistemas de classificação podem ainda ser apresentados em dois formatos: hierár-
quicos e não hierárquicos. A maior parte dos sistemas são hierárquicos uma vez que a
sua estrutura apresenta maior consistência, na medida em que permite acomodar
diferentes níveis e conteúdos de informação, associados a distintas escalas de repre-
sentação e níveis de detalhe (DI GREGORIO & JANSEN, 2005), facilitando os processos
de generalização cartográfica. De acordo com CAETANO et al. (2006b) a generalização
em cartografia é um processo, que inclui um conjunto de operações com o objectivo
de seleccionar e integrar objectos, reduzindo a sua densidade gráfica, sem alterar a
coerência da sua representação. Os processos de generalização estão, normalmente,
associados a conversão de escalas grandes em escalas mais pequenas.

2.3 Validação dos resultados

A interpretação dos erros e imprecisões associados à cartografia são aspectos a ter
em conta na análise dos resultados, pois são importantes na interpretação de algumas
incongruências detectadas. Podemos ter erros de exactidão posicional, resultantes do
processo de conversão analógico-digital e de georreferenciação, de digitalização e
geocodificação, de classificação e generalização e de metodologia.
A validação consiste na reunião de um conjunto de informações, que permitem comprovar
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Figura 3. Selecção de áreas e processo de validação da informação

a veracidade de uma análise, tendo por base factos obtidos através da observação, medição,
ensaios ou outros meios, que constituam evidência objectiva. Considerar um objecto geográ-
fico válido, significa garantir não só a qualidade em todos seus requisitos, mas também a
disponibilidade e interoperabilidade para diferentes sistemas (SILVEIRA & BURITY, 2004).
A validação é um método que permite a avaliação da precisão e correcção das cober-
turas temáticas, identificando áreas delimitadas no mapa, que se confrontam com uma
avaliação feita na informação de referência, de acordo com uma metodologia própria, cujo
objectivo final é produzir uma matriz de erros, que determina uma estimativa da precisão
do mapa. Esta matriz permite confrontar as classificações feitas e os erros detectados,
discriminando as classificações erradas, permitindo o cálculo da área de superfície incorrec-
tamente classificada, como uma percentagem da área total em cada tema, assim como,
uma percentagem da área total correctamente classificada (MATA et al., 2004).
A avaliação da exactidão temática deve integrar um conjunto de medidas ou métricas
destinadas a avaliar o grau de adequação da representação do objecto na realidade. É um
processo complexo, que integra diversas componentes e diversas perspectivas de
avaliação.

A classificação de unidades de ocupação do solo é um processo interpretativo comple-
xo, que envolve múltiplos procedimentos de generalização e regras de interpretação e
classificação. Assim, importa definir procedimentos, que permitam integrar uma ava-
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liação da exactidão temática, sobre uma perspectiva de caracterização da estrutura
de amostragem e sobre uma perspectiva de avaliação da incerteza na classificação.
A definição da estrutura de amostragem constitui um primeiro passo numa aproximação
sistemática da avaliação da exactidão temática.
Podem considerar-se diversos tipos de amostragem num processo de avaliação de
exactidão temática: amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, amostra-
gem aleatória estratificada e amostragem por conglomerados. Segundo CONGALTON
& GREEN (1999) a amostragem aleatória simples tem a desvantagem de subestimar
as classes menos representativas. Para estes mesmos autores a amostragem aleatória
estratificada tem a particularidade de garantir que cada classe, por mais pequena que
seja, será sempre amostrada. Segundo CAETANO et al. (2006a) na amostragem por
conglomerados, um conglomerado é seleccionado aleatoriamente e todos os elementos
desse conglomerado serão examinados.
A avaliação da incerteza na classificação constitui uma das abordagens, que permite
estabelecer um processo de avaliação das medidas ou métricas de exactidão e ainda
fornecer informação dos valores de incerteza associados ao processo de classificação.
Podem ser efectuadas aproximações que considerem uma avaliação qualitativa, ex-
pressa por um valor numérico ou classe, que coloque em evidência o grau de confiança
numa classificação, tal como a enunciada por SARMENTO (2007, adaptada de GOPAL
& WOODCOCK, 1994): classe absolutamente errada; classe perceptível, mas errada;
classe aceitável ou razoável; boa classe; classe absolutamente correcta. Este tipo de
aproximação permitirá a geração de classes de entidades espaciais, contendo infor-
mação sobre a incerteza no processo de classificação. No contexto de exploração in-
tegrada dos modelo de dados auxiliares permitirá, ainda, o desencadeamento de pro-
cessos de verificação da exactidão temática mais eficazes.
A escala adoptada requer um elevado nível de detalhe, para o qual é imprescindível a
validação através da confrontação com dados recolhidos no terreno, em pontos defi-
nidos aleatoriamente. Formações ripícolas ou áreas florestais, com mistura de várias
espécies vegetais são difíceis de identificar e caracterizar apenas através do recurso
a imagens satélite ou a ortofotomapas, sendo fundamental o processo de validação,
para averiguar erros e estimar o nível de qualidade da informação produzida.
O processo de validação da carta de ocupação/uso do solo do Distrito de Évora e
município de Sousel foi realizada, atendendo à escala de detalhe cartográfico e
classificativo, através de visitas de campo efectuadas de forma sistemática à totali-
dade da área cartografada. Este processo foi realizado entre Outubro e Dezembro de
2008.
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3. Principais fontes cartográficas de uso e ocupação do solo para Portugal Conti-
   nental

São muitas as fontes de uso e ocupação do solo para Portugal Continental, disponíveis
a diversas escalas e em vários formatos. Este capítulo pretende constituir um sumário
das fontes mais importantes por ordem cronológica.
Em 1868 foi publicado o Relatorio Ácerca da Arborisação Geral do Paiz que é
acompanhado por duas cartas, na escala 1:500 000, que representam as manchas
dos terrenos incultos em Portugal, que tinha como objectivo, não uma representação
do uso do solo, mas apenas das zonas onde ocorriam determinados tipos de coberto
geradores de problemas de erosão específicos.
Nos inícios da década de oitenta, do século XIX, o Conselho de Agricultura de Beja
encarregou Gerardo Augusto Pery de proceder ao levantamento da carta agrícola do
distrito de Beja, na escala 1:50 000, que representasse os limites de cada cultura e as
extremas da grande e mediana propriedade. Entre 1883 e 1887 foram assim publicadas
as monografias estatísticas e cartográficas dos concelhos de Beja (1883), Cuba (1884),
Alvito (1885) e Vidigueira (1887) (RADICH & ALVES, 2000).

Figura 4. Extracto da Carta Agrícola e Florestal de Portugal de Pedro Romano Folque
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Figura 5. Evolução do uso do solo de uma região do Alentejo entre 1962 e 1982.

Estes levantamentos, rapidamente, se alastraram ao resto do país. Em 1886 os Serviços
Agrícolas começavam, sob a coordenação de Pery, o levantamento da Carta Agrícola
de Portugal na escala 1:50 000, da qual a primeira folha sairia em 1890 (DAVEAU,
1995). No entanto as folhas disponíveis não têm legenda e interpretam-se com o auxílio
de uma folha de convenções (FEIO & ROXO, 1991). Em 1910, foi publicada a Carta
Agrícola e Florestal de Portugal (Figura 4), à escala 1:500 000 da Direcção dos Serviços
da Carta Agrícola, sob coordenação de Pedro Romano Folque, que teve por base
levantamentos realizados entre 1882 e 1905, validadas com levantamentos de 1906 e
1907, para as áreas de culturas arvenses e vinha (RADICH & ALVES, 2000).
No fim dos anos 50, do século XX, foi criado o Serviço de Reconhecimento e Orde-
namento Agrário (SROA), para a realização da cobertura de todo o País por uma Carta
Agrícola e Florestal na escala 1:25 000. Em 1974, estavam publicadas quatrocentos e
dezassete folhas e difundiram-se diversos mapas de conjunto em escalas que variam
de 1:1 000 000 e 1:250 000 (DAVEAU, 1995).
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Segundo a mesma autora publicaram-se, em 1979 e 1983, pela Direcção-Geral de
Hidráulica e Engenharia Agrícola, três mapas de ocupação do solo, na escala 1:100 000
“referentes à parte norte do Além Guadiana ”relativos aos anos 1892 (redução do le-
vantamento efectuado pela Direcção dos Trabalhos da Carta Agrícola do Reino), 1962
e 1982 (com base nos levantamentos de campo do Serviço de Reconhecimento e
Ordenamento Agrário) e ainda um outro que regista a evolução do uso solo entre 1962
e 1982 (Figura 5).
Actualmente, a cartografia de ocupação do solo mais utilizada é a Carta de Ocupação
do Solo de 1990 (COS’90) produzida pelo Centro Nacional de Informação Geográfica
(CNIG), para o território de Portugal Continental, na escala nominal 1:25 000 e com
área mínima de 1 ha, através de interpretação visual de fotografia aérea, de 1990, em
falsa-cor, seguida de digitalização em ecrã (HENRIQUES et al., 2001). Segundo os
mesmos autores “deficiências na fotografia aérea utilizada impediram a obtenção de
informação em diversas áreas, especialmente, na região do Alentejo”. Esta cartografia
é amplamente utilizada devido ao fácil acesso (pode ser descarregada, gratuitamente,
no site do Instituto Geográfico Português (IGP)), bem como, ao facto de estar disponível
em formato digital e outros e ainda porque tem elevada qualidade.
Outra informação disponível ao nível da ocupação do solo é a informação resultante
do Programa CORINE (Co-ordination of Information on the Environment), na sua
componente CLC, na escala 1:100 000, “que teve como objectivo a produção de uma
cartografia de ocupação do solo para a União Europeia – CLC 1990 – cuja data de
referência varia entre 1985 e 1995 consoante o País” (CAETANO et al., 2005).
Este programa “permitiu obter uma carta de ocupação do solo com informação consis-
tente e comparável para os Estados membros da União Europeia. A existência de infor-
mação estandardizada, permite um melhor conhecimento do estado do ambiente e das
transformações da ocupação do solo e é fundamental para o desenvolvimento de políticas
ambientais e de ordenamento do território consistentes à escala europeia” (HENRIQUES et
al., 2001). Em 2000, a Agência Europeia do Ambiente e o Centro Comum de Investigação
da União Europeia lançaram o Projecto IMAGE and CORINE Land Cover 2000 (I&CLC
2000) (CAETANO et al., 2005), que teve como principal objectivo a produção de cartografia
de ocupação e uso do solo para a Europa para o ano de 2000.
Geraram-se, assim, três produtos cartográficos em formato digital para Portugal Con-
tinental: uma melhoria (a nível geométrico e temático) do primeiro produto CLC de
1985/86/87, cartografia CLC2000, que tem como referência o ano 2000 e a cartografia
de alterações de ocupação/uso do solo, entre as datas dos dois produtos CLC (PAINHO
& CAETANO, 2006).
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É importante salientar o Inventário Florestal Nacional (IFN) que tem como missão “avaliar e
monitorizar a extensão e condição dos recursos florestais nacionais” cuja produção de
informação “tem por base métodos estatíticos e de amostragem”, que tem funcionado numa
base permanente desde 1965, estando neste momento na 4.ª revisão (DGF, 2001).

Figura 6. Cartografia CLC 2000 para Portugal Continental (CAETANO et al., 2005)
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4. Análise dos sistemas de classificação mais significativos

4.1 Legendas de classificação do uso e ocupação do solo

A cartografia de uso do solo é um importante instrumento para a avaliação e pla-
neamento do território. A utilidade desta informação está, como já foi referido, directa-
mente dependente da legenda de classificação adoptada. Por um lado, esta legenda
deve estar devidamente consolidada, de forma a permitir comparações regionais e
mesmo entre países. Por outro lado, a sua aplicação deve ser feita de forma eficiente,
em termos de custos e tempo. Simultaneamente, deve procurar satisfazer o maior
número de utilizadores possível. Exemplos desta variedade de possíveis usos são:
tipo de uso dominante do solo, tipologias de cobertura do solo, e vegetação dominante,
conforme sistematizado no manual com a identificação das actividades relacionadas
com uso e ocupação do solo desenvolvido em 1965 pela Housing and Home Finance
Agency of Urban Renewal Administration e o Department of Commerce of Bureau of
Public Roads (URA-HHF & BPR-DC, 1965).

Figura 7. Exemplo de características usadas para descrever uma área de solo urbano
(URA-HHF & BPR-DC, 1965)
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Apesar de ser possível a combinação, numa única categoria, das diferentes carac-
terísticas que descrevem uma parcela do território, como ilustra a Figura 7, o estudo
concluiu que cada característica ou dimensão específicas, podem ser definidas por
sistemas de classificação independentes. As diferentes características que descrevem
cada unidade territorial, a estrutura da parcela ou as actividades a ela associadas, são
mantidas separadamente e podem ser agregadas consoante as necessidades de cada
estudo ou análise particular.
Por seu lado, o sistema de classificação de uso e ocupação do solo apresentado por
ANDERSON et al. (1976) inclui apenas dois níveis (Tabela 1). Segundo os mesmos
autores, a precisão e exactidão da informação de uso e ocupação do solo dos primei-
ros dois níveis, para efeitos de planeamento e gestão do território, revela-se satisfató-
ria.

A categorização dos tipos de uso e ocupação do solo desenvolvida pode relacionar-se
com sistemas de classificação da potencialidade do espaço, para determinados usos
ou da vulnerabilidade do território a práticas de gestão específicas, por exemplo.
O sistema de classificação de usos, coberto vegetal e parcelário desenvolvido no State
of Florida Department of Transportation (SFDT, 1999) está estruturado em níveis
hierárquicos contendo informação sobre o território:

• Nível I, normalmente utilizado para análise de grandes extensões, a escalas
compreendidas entre 1:1 000 000 e 1:500 000;

• Nível II, para cartografia a escalas 1:100 000;
• Nível III, para cartografia a escalas 1:25 000;
• Nível IV, para cartografia a escalas 1:5 000.

Tabela 1. Exemplo do nível informativo da legenda proposta por Anderson et al. (1976)

1. Áreas urbanas ou edificadas

                              (...)
4. Floresta

1.1 Áreas residenciais
1.2 Comércio e serviços
1.3 Indústria
1.4 Transporte e comunicações
1.5 Complexos comerciais e industriais
1.6 Áreas urbanas e edificadas mistas
1.7 Outras áreas urbanas e edificadas
                                     (...)
4.1 Folhosas
4.2 Resinosas
4.3 Florestas Mistas

Nível 1 Nível 2
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DI GREGORIO & JANSEN (1998) apontam duas limitações relevantes às bases de
dados actuais: os dados originais são muito específicos de cada disciplina, tornando-
-os de dificil compreensão a utilizadores de outras disciplinas ou estão organizados
em classes demasiado gerais para serem usadas por especialistas. Muitas outras
classificações foram desenvolvidas com outros objectivos não sendo, geralmente, aceite
que classificações de habitats (como a classificação EHC) possam ser comparadas
com classificações de uso do solo (como a legenda CLC).

Tabela 2. Exemplo de legendas de classificação de uso e ocupação do solo com diferente
conteúdo informativo (esta comparação refere-se ao 3.º nível das respectivas hierarquias)

De qualquer modo se considerarmos a perspectiva dos utilizadores, uma classificação
integrada, combinando a informação sobre o uso do solo e a vegetação dominante é
muito mais eficiente em termos de custo e de tempo.
Todas estas classificações, porque incidem sobre um único descritor (ocupação do
solo, uso do solo ou coberto vegetal e habitats), revelam muitas limitações na descrição
do carácter de uma dada paisagem. CRUZ (2002) propõe um modelo de classificação
para as fitocenoses, estruturado num código alfanumérico de 15 dígitos, onde os pri-

A11. Áreas terrestres cultiva-
das ou em gestão
A12. Vegetação natural e semi-
natural
A23. Áreas cultivadas irrigadas
ou regularmente inundadas
A24. Áreas naturais ou semi-
naturais com vegetação aquáti-
ca ou adaptada a zonas regu-
larmente inundadas
B15. Superfícies artificializadas
e areas associadas
B16. Áreas rochosas
B27. Planos de água artificiais,
e áreas cobertas com neve e
gelo
B28. Planos de água naturais,
e áreas cobertas com neve e
gelo

1. Territórios artificializados
1.1 Zonas com dominância de
habitação
1.1.1 Tecido urbano contínuo
1.1.2 Tecido urbano descontí-
nuo (…)
2. Áreas com ocupação agrí-
cola
2.1 Áreas agrícolas com cultu-
ras anuais
2.1.1 Zonas de utilização agrí-
cola fora dos perímetros flores-
tais
2.1.2 Perímetros irrigados
2.1.3 Arrozais (…)
3. Florestas e meios-semi-
-naturais
3.1 Florestas
3.1.1 Folhosas
3.1.2 Resionosas
3.1.3 Floresta com mistura de
várias espécies florestais (…)

G Bosques, florestas e outros
espaços florestais
G1 Folhosas
G1.1 Galerias ripícolas com
Alnus, Betula, Populus ou Salix 
G1.2 Galerias ripícolas com
mistura de várias espécies 
G1.3 Formações ripícolas Medi-
terrânicas 
G1.4 Floresta palúdica de folho-
sas fora de turfeiras
G1.5 Floresta palúdica de folho-
sas em turfeiras
G1.6 Bosques de Fagus 
G1.7 Bosques termófilos cadu-
cifólios 
G1.8 Bosques acidófilos domi-
nados por Quercus 
G1.9 Floresta hidrofílica não
ripícola com Betula, Populus
tremula ou Sorbus aucupa-
ria (…)

Uso do solo dominante
(DI GREGORIO & JANSEN, 2005)

Tipologias de ocupação do
solo (CORINE Land Cover) Habitats (EUNIS 2004)
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meiros cinco correspondem à geocenose (contexto geográfico), os 5 seguintes à
fitocenose (associado à vegetação) e os últimos à influência antrópica:

AAAAA11111XXXXX
(GEOSISTEMA – FITOSISTEMA (habitat) – GRAU DE ARTIFICIALIZAÇÃO)

WEST et al. (2005) apresenta uma proposta similar (National Hierarchy of Ecological
Units), uma classificação hierárquica com 8 níveis, focando aspectos relacionados
com o clima, geologia, geomorfologia, edofologia e características da vegetação.
Contudo, a grande maioria destas classificações enfrentam limitações na sua aplicação,
como referido por DI GREGORIO et al. (2005), exemplificado na Figura 8.

No sentido da resolução destas limitações, são desenvolvidos sistemas mais complexos
como a proposta adoptada pela FAO (LCCS), onde os diferentes níveis são combinados
com outros elementos descritivos de uma determinada unidade especial, tais como:
classificadores exclusivos do uso do solo (ordenados a partir do nível mais genérico
para o mais detalhado); características biofísicas (clima, morfologia, geologia, etc.); e
atributos técnicos específicos (por ex. aspectos florísticos da vegetação (semi-natural).
Este sistema evita definições pouco claras (por exemplo “floresta das chuvas tropical”
onde um atributo climático é usado para uma descrição florística).
A estas dificuldades, de uma perspectiva prática, teremos de adicionar a comparabili-
dade entre as clasificações existentes e a capacidade de incluir fontes de informação
diferentes, sem perder qualidade e capacidade de representação.

ELEVADO nível de padronização BAIXA flexibilidade

BAIXO nível de padronização ELEVADA flexibilidade
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O 
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SS
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LISTA COMPREENSÍVEL DE CLASSES NÚMERO LIMITADO DE CLASSES
GENÉRICAS

LISTA EXTENSA DE CLASSES COM
DIFERENÇAS MÍNIMAS ENTRE AS MESMAS

NÚMERO ADEQUADO DE CLASSES
DE MAIOR DETALHE

Figura 8. Relação entre as classificações a priori e a sua flexibilidade
(DI GREGORIO et al., 2005)
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4.2 Adaptação da classificação CLC N3 a escalas de maior detalhe (1:25 000 – 1:10 000)

No processo de desenvolvimento de um sistema de classificação, todos os esforços
devem ser dirigidos no sentido da compatibilização com outros sistemas correntemente
utilizados (ANDERSON et al., 1976). Segundo ARAÚJO (2005) “a inexistência de uma
linguagem comum entre diferentes mapas de ocupação do solo, associada à grande
dificuldade, muitas vezes até impossibilidade, da compatibilização de diferentes
nomenclaturas de ocupação do solo, é factor que limita fortemente as potenciais
aplicações destes produtos, nomeadamente no que respeita ao estudo das alterações
na ocupação do solo” ou em estudos comparativos. O processo de compatibilização
de legendas não remove, necessariamente, todas as incongruências encontradas nas
diferentes nomenclaturas, a não ser que as definições das classes a comparar sejam
idênticas ou então que a agregação de classes seja de tal forma intensa, que permita
a eliminação destas inconsistências, ainda que o resultado de tal generalização desvir-
tue o objectivo da análise.
A necessidade de assegurar a comparabilidade entre cartografia a produzir com mapas
de ocupação do solo existentes e permitir uma eventual compatibilidade entre regiões
transfronteiriças entre Portugal, Espanha e outros países da União Europeia, foi
acordado, no quadro dos projectos TECHNOLANGUE e OTALEX, usar uma classifi-
cação de uso e ocupação do solo baseada na classificação CLC (3 níveis hierárquicos)
e detalhá-la até ao quinto nível. O projecto CLC elaborou um mapa do uso do solo da
Europa à escala 1:100 000 com uma área mínima de 25 ha utilizando uma nomenclatura
hieráquica de 3 níveis e com 44 classes (BOSSARD et al., 2000).
No quadro do presente trabalho foi explicitamente solicitado que a classificação a
desenvolver se baseasse no CLC N3. A classificação agora apresentada (ver ANE-
XO I) apresenta cinco níveis e baseou-se nas estruturas hierárquicas do CLC N3. O
trabalho procura ultrapassar as dificuldades classificativas diagnosticadas na legenda
da cartografia CLC, derivadas, essencialmente, do facto de estar limitada a apenas 3
níveis hierárquicos.
No sentido de assegurar a comparabilidade da legenda proposta foram ainda con-
siderados os seguintes sistemas e legendas de classificação de uso e ocupação do
solo: COS’90 (Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG)); EHC (Agência Euro-
peia de Ambiente); LCCS (FAO); e List of California Terrestrial Natural Communities.



34

4.2.1 O Projecto CORINE Land Cover

Em Junho de 1985, em virtude de uma decisão do Conselho de Ministros da Comu-
nidade Europeia (CE/338/85), teve início um projecto experimental com o objectivo de
compilar dados, coordenar e homogeneizar a informação sobre o ambiente e recursos
naturais na Comunidade Europeia, programa esse denominado Programa CORINE
(Coordination of Information of the Environment). Foi na sua sequência iniciado o
projecto CLC, que consistiu na elaboração de uma carta de ocupação do solo para a
Europa, com base em interpretação visual de imagens de satélite (Landsat TM e MSS)
e em informação auxiliar, à escala 1:100 000, com uma área mínima de 25 hectares, e
com uma nomenclatura comum, em 3 níveis (44 classes).
Em 2000, a Agência Europeia do Ambiente, com a colaboração do Centro Comum de
Investigação da União Europeia, lançou o projecto Image & CORINE Land Cover 2000
(I&CLC2000), cujo objectivo consistiu na actualização da carta CLC’90 com imagens
de satélite do ano 2000 (CAETANO et al., 2005; PAINHO & CAETANO, 2006).
Este projecto permitiu a produção, para além da cartografia CLC 2000, de dois outros
produtos: a correcção da cartografia CLC’85 e a análise de transformações territoriais
entre os dois períodos.

4.2.2 Carta de Ocupação do Solo (COS’90)

A COS’90 apresenta um sistema de classificação em 78 classes de ocupação de solo,
definidas em 3 níveis hierárquicos. As áreas florestais (puras ou mistas) podem ainda
ser combinadas com informação adicional, como por exemplo, o grau de coberto em
zonas florestais.
Segundo HENRIQUES et al. (2001) a legenda adoptada reflecte os fins prioritários a
que se destinou a informação: a exploração florestal, uma vez que se tratou de um
projecto conjunto com a ACEL (Associação das Empresas Produtoras de Pasta e de
Celulose). Contrariamente à legenda CLC, a legenda da carta de ocupação de solo é
“aberta”, ou seja, não lista exaustivamente todas as classes. Com efeito, essa legenda
estabelece a forma de codificação das ocorrências possíveis, em termos de um código
de 3 letras, mas não é possível estabelecer a priori quais serão as classes de ocupação
que efectivamente ocorrem no território nacional. Da mesma forma não permite uma
expansão directa para níveis de informação mais detalhados.
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4.2.3 EUNIS Habitat Classification

Para os objectivos preconizados no sistema de classificação EHC, um habitat pode
ser definido como um lugar onde as plantas ou os animais vivem, caracterizado pelas
características físicas (fisiografia, fisiologia ou ecofisiologia das plantas e/ou animais,
características pedológicas, clima, qualidade da água, etc.), pelas espécies vegetais e
animais que lá se encontram.
Os habitats são ainda definidos a diferentes escalas de acordo com as características que
os definem. Por exemplo, habitats como a tundra podem ter uma vasta extensão, ao passo
que habitats com os geysers são de muito menor dimensão. Muitos dos habitats definidos
no sistema EHC são de facto biótopos, no sentido em que constituem áreas com particulares
condições ambientais, que são suficientemente uniformes para suportar um vasto conjunto
de organismos. Em suma, a escala mínima adoptada para a classificação de habitats é a
que representa áreas ocupadas por pequenos vertebrados, invertebrados de grandes
dimensões e plantas vasculares, comparável à escala utilizada ao nível dos levantamentos
fitossociológicos (DAVIES et al., 2004).
Os habitats de menor dimensão ocupam pelo menos 100 m2, havendo, no entanto,
micro-habitats descritos que são importantes para alguns invertebrados e plantas
menores. Não há limite superior definido para os habitats de grande dimensão. A
nomenclatura está organizada de forma hierárquica, com 10 categorias no primeiro nível.

Figura 9. Critérios de classificação para o nível 3 do grupo de floresta de folhosas
(DAVIES et al., 2004)
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A partir do nível 3 (categorias referentes aos habitats terrestres e de água doce) e do
nível 4 (habitats marinhos), os habitats incluídos na EHC são definidos por atribu-
tos físicos e fisionómicos, juntamente, com critérios de natureza florística. Acima des-
tes níveis os critérios adoptados resultaram de outros sistemas, com ligeiras modifica-
ções.

4.2.4 FAO Land Cover Classification System

Um dos princípios básicos desta abordagem é que cada classe de ocupação do solo é
definida por um conjunto independente de combinações de atributos diagnóstico, os
classificadores. O aumento do detalhe da descrição de uso do solo está ligado ao
aumento do número de classificadores utilizado. As fronteiras da classe são definidas,
quer pela diversidade de classificadores, quer pelas suas diferentes tipologias. Neste
contexto a designação da classe perde relevância, ao passo que o conjunto dos classifi-
cadores que a definem é enfatizado.
A inovação desta abordagem é impulsionada por dois importantes factores. Por um
lado, a ocupação do solo é constituída por um conjunto heterogéneo de classes, em
vez de utilizar o mesmo conjunto de classificadores para descrever elementos
heterogéneos, estes são concebidos para cada elemento do coberto. Por outro lado,
elementos de ocupação do solo que utilizem o mesmo conjunto de classificadores
para os descrever, podem distinguir-se ao nível do arranjo hierárquico desses mesmos
classificadores.
Este sistema de classificação da ocupação do solo é composto por duas fases:

• Uma primeira fase que reúne o grande grupo de 8 tipos de ocupação do solo,
cujos classificadores usados para os destrinçar são a Presença de Vegetação,
as Condições Edáficas e o Grau de Artificialização da Cobertura;

• A segunda fase consiste na definição das classes de ocupação do solo através
da combinação de conjuntos pré-definidos de classificadores, divididos em
dois grandes grupos: atributos ambientais e atributos técnicos específicos.
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4.2.5 Cartografia de Fitogeocenoses

Na ausência de uma classificação das formações vegetais susceptível de aplicação à
generalidade do território, a caracterização fitossociológica surge como a opção mais
utilizada, pese embora a sua integração num sistema aparentemente coerente, evi-
dencia tendências para uma excessiva pulverização das unidades, apresentando ainda
pouca consistência, uma vez que se verifica o contínuo aparecimento de novas unidades
(CRUZ, 2002).
O autor refere a existência de novas tendências na fitossociologia, no sentido do desen-
volvimento de modelos de comunidades susceptíveis de traduzirem características
biofísicas onde diferentes espécies coexistem devido a uma preferência ecológica.
Todavia, não existe actualmente nenhum sistema classificativo ou estruturante da vege-
tação passível de traduzir a realidade existente.

Os sistemas de referência disponíveis, actualmente, baseados no CLC e sua posterior
evolução não parecem ser suficientes (CRUZ, 2002), essencialmente, pela falta de
informação sistemática relativa às características abióticas dos ecótopos.
Assim, segundo o autor, como modelo de classificação das fitogeocenoses de Portugal
é proposto um sistema alfa-numérico de 15 dígitos, correspondendo os 5 primeiros à
descrição da geocenose, os 5 seguintes à descrição da fitocenose e os últimos corres-
pondentes ao grau de artificialização.

Figura 10. Exemplo da classificação desenvolvida por Cruz (2002)

Exemplo:

CBBB*3216*XX***

Que significa

GEOCENOSE continental (C), de características xerofíticas (CB), em estruturas arenosas (CBB)
de dunas estabilizadas e erodidas (CBBB)

FITOCENOSE do tipo matagal (3), formação perenifólia ou caducifólias de porte variável entre
os 2,5 m e os 5 m (32), perenifólio (321) e agrupamento de Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides
subsp. oleoides e Phillyrea angustifolia (3216)

USO DO SOLO (X) por animais de pequeno porte (XX)
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5. Comparações e relações entre as nomenclaturas de diferentes sistemas de classificação

Nas fichas de caracterização dos habitats que constam na proposta de Plano Sectorial
para a Rede Natura 2000 existe uma relação entre o habitat identificado e os códigos
correspondentes na nomenclatura CLC, EHC e Código Paleártico.
Essas classificações foram analisadas e avaliadas quanto à sua adaptabilidade para a
proposta em elaboração. Os critérios de avaliação foram: compatibilidade do sistema
de classificação com o CLC N3, conteúdo informativo, a sua potencialidade para fins
de planeamento do território, e possibilidade de introdução de mais níveis hierárquicos
e adicionais tipos de uso e ocupação do solo. Esta avaliação determinou os resultados
constantes na Tabela 3.

Tabela 3. Avaliação comparativa dos principais sistemas de classificação considerados

Sistema
de classificação

Compatibilidade
com a legenda CLC

Conteúdo
informativo

Flexibilidade
hierárquica

COS’90
(CNIG/IGP)

EHC (Agência
 Europeia de
Ambiente)

LCCS (FAO)

List of California
Terrestrial
Natural
Communities
(California
Department of
Fish and Game)

Média

Baixa

Baixa

Baixa

Incide essencialmente na
ocupação dominante do
solo, principalmente nas
de natureza produtiva.

Refere-se aos tipos de
habitat, através da
descrição de associações
vegetais agregando
informação ambiental.

Combina tipologias gene-
ralizadas de ocupação do
solo com informação di-
versa de elevado detalhe,
como distribuição espe-
cial, grau de cobertura,
fenologia das folhas,
assim como informação
biofísica como litologia,
solos ou morfologia.

Refere-se aos tipos de
habitat, através da
descrição de associações
vegetais agregando
informação ambiental.
Não inclui espaços
urbanos ou industriais.

Muito baixa – é uma
classificação fechada e
muito limitada na
estrutura dos códigos.

Baixa – Impossível de
introduzir usos do solo
dominados no sistema de
classificação sem perder
qualidade de
classificação. Não existe
uma definição clara da
dimensão da unidade
mínima.

Elevada – sistema de
camadas múltiplas muito
adaptável permitindo,
inclusivamente a
consideração de estratos
de vegetaçao dominados

Baixa – Introdução de
usos dominados
imposível sem perda de
qualidade de
classificação
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Os sistemas de classificação estudados diferem ao nível das nomenclaturas utilizadas
uma vez que foram concebidos com objectivos, metodologias e escalas diferentes.
Dados estes condicionalismos torna-se bastante complexo definir uma matriz de relação
entre as diferentes nomenclaturas de forma a facilitar quer os processos de gene-
ralização, quer os processos de transição entre elas para permitir comparações entre
produtos ou estudar variações temporais.

O sistema LCCS é sem dúvida o mais versátil, incluindo um largo conjunto de descrito-
res, revelando elevada flexibilidade. A indisponibilidade de dados não compromete a
aplicação do sistema de classificação. Todavia, o seu uso no quadro da presente pro-
posta está comprometido devido à sua baixa compatibilidade com a classificação CLC.
A utilização do sistema CLC, introduzindo-lhe novos níveis hierárquicos mais detalhados,
correspondendo a subdivisões das classes originais, decorreu das seguintes vantagens: a
possibilidade de uma aplicação generalizada à totalidade da UE, no quadro da actualização
regular da carta 1:100 000, a possibilidade de introdução de novos níveis hierárquicos
permitindo, por exemplo, representar densidades de coberto ou usos dominados e a possibili-
dade de integração deste sistema de classificação num sistema mais complexo (semelhante
na sua estrutura ao LCCS da FAO sem perdas de informação ou introdução de redundâncias).
O processo de introdução de novos níveis hierárquicos foi feito de acordo com os seguintes
critérios: análise das legendas disponíveis de uso e ocupação do solo, de fontes biblio-
gráficas relacionadas com a classificação e caracterização de unidades de uso e ocupação
do solo, habitats, fitogeocenoses, silvicultura, agricultura e planeamento urbano; identificação
de elementos susceptíveis de serem identificados nos ortofotomapas disponíveis ou
susceptíveis de virem a ser disponibilizados; integração dos elementos correspondentes
ao nível 3 da legenda CLC para permitir a subdivisão em níveis de maior detalhe (CAETANO
et al., 2006b); desenvolvimento de critérios que permitam a compatibilidade da nova legenda
CLC N5 com outras legendas e a adaptação à resolução 1:10 000; definição e validação
da legenda final e desenvolvimento de dicionários para a legenda adoptada.

Figura 11. Relação entre a nomenclatura da COS’90 e da EUNIS, realizada no âmbito do
projecto LACOPE - Landscape Development, Biodiversity and Co-operative Livestock Systems.



40

6. Resultados e aplicações da CLC N5

Desenvolveu-se assim uma legenda de classificação do uso do solo correspondente
ao quinto nível da legenda original CLC N3 respeitando, integralmente, a estrutura
original da mesma. A Tabela 4 ilustra as diferentes aplicações dos diferentes níveis
hierárquicos da proposta CLC N5.

A legenda final (ANEXO I) resultou de um processo de análise e comparação entre os
sistemas de classificação de uso e ocupação do solo disponíveis (COS’90, EHC, CLC,
LCCS e outros sistemas derivados), da análise de projectos similares em outros países
europeus (Espanha e Itália), da análise de bibliografia técnica e científica e ainda, da
consulta de peritos na área. Procurou resolver-se alguns problemas de classificação
associados ao CLC N3, sem conteúdo alterar o terceiro nível, uma vez que este se en-
contra estabilizado.
O processo de desenvolvimento do sistema de classificação consistiu na introdução,
na matriz original do CLC N3, de novos descritores de nível hierárquico mais baixo,

Tabela 4. Especificações técnicas e domínios de aplicação dos diferentes níveis hierárquicos da
legenda CLC

Número
de classes

Escala

Unidade
mínima
cartográfica

Distância
mínima
entre linhas

Aplicações

CLC N1

5

1:1 000 000 –
1:500 000

500 – 200 ha

1000 – 500 m

Planeamento
transnacional

CLC N2

15

1:500 000 –
1:250 000

200 – 75 ha

500 – 250 m

Planeamento
nacional

CLC N3

44

1:100 000

25 ha

100 m

Planeamento
regional

CLC N4

173

1:25 000

1 ha

20 m

Planeamento
municipal

CLC N5

295

1:10 000

0,5 ha

10 m

Planeamento urbano,
caracterização de
habitats, modelação de
combustíveis agro-
florestais, caracterização
da multifuncionalidade
do espaço

Detalhe – precisão - exactidão

Erro máximo admissível
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Tabela 5. Exemplo de classificação inadequada de objectos constantes na legenda CLC N3

determinando subdivisões mais detalhadas das classes originais. De modo a manter
integralmente a coerência e a compatibilidade com o sistema original evitou-se proceder
a qualquer reclassificação dos 3 níveis originais, de acordo com a tradução e análise
de NÉRY (2007). Contudo, identificaram-se algumas inconsistências exemplificadas
na Tabela 5, onde são apresentadas possíveis soluções para as mesmas.

CLC N3 original

1.2.1 Unidades industriais
ou comerciais (...)

1.2.1.3 Instalações e es-
truturas militares (…)

1.2.1.4 Sistemas de trans-
porte de sustâncias perigo-
sas (…)

1.2.1.5 Sistema de trans-
formação e distribuição de
energia (…)

1.3.1 Zonas de extracção
mineira

3.2 Zonas com vegetação
arbustiva e/ou herbácea
(...)

3.2.2 Charnecas e matos
(…)

3.2.3 Vegetação esclerofíti-
ca (…)

3.2.4 Floresta ou vegetação
arbustiva de transição (…)

Inconsistências e Comentários

DIFICULDADE
DE ENQUADRAMENTO

DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
NO CLC N3 ORIGINAL

Os sistemas de transportes de subs-
tâncias tóxicas e perigosas, as linhas de
transporte de energia e os seus corredo-
res de servidão são exemplos claros de
ocupação do solo que deveriam ser in-
cluídos no 3.º nível, assim como as insta-
lações militares, dado não exstir nenhu-
ma nomenclatura específica para estes
usos no sistema de classificação original.

LIMITAÇÃO DO CLC N3 PARA
ENQUADRAR DIFERENTES

SISTEMAS DE USO ASSOCIADOS A
UMA MESMA CLASSE

A diferenciação no exemplo apresentado
é importante, uma vez que podem identi-
ficar-se extensas áreas que correspon-
dem a explorações subterrâneas e não
infraestruturas mineiras ou a escombrei-
ras.

INCOERÊNCIAS CONCEPTUAIS

Em relação à vegetação arbustiva (vege-
tação lenhosa inferior a 2 metros) e sub-
arbórea (vegetação lenhosa entre 2 e 5
metros) o CLC N3 distingue 3 estruturas
diferentes: charnecas e matos, vegeta-
ção esclerófila e floresta ou vegetação
arbustiva de transição. Confundem-se,
nesta opção, critérios relacionados com
a ecofisiologia vegetal com outros de
natureza estrutural. No sistema EHC
podem identificar-se 9 subunidades das
quais 6 podem ser observadas em
Portugal: matos temperados e medi-
terrano-montanos, matos temperados,
maquis e matagais termomediterrâ-
nicos, garrigues, friganas, e vegetação
arbustiva e sub-arbustiva em habitats
mésicos e hidrofílicos. Dadas as caracte-
rísticas de transição que ocorrem no
nosso país, a melhor solução consiste
na integração das duas classificações.

CLC N3 alternativo

1.2.1 Unidades industriais
ou comerciais (...)

1.2.2 Sistemas de trans-
porte de substâncias peri-
gosas (…)

1.2.3 Sistema de trans-
formação e distribuição de
energia (…)

1.2.4 Instalações e estrutu-
ras militares (...)

1.3.1 Zonas de extracção
mineira e exploração de
inertes

3.2 Zonas com vegetação
arbustiva e/ou herbácea
(...)

3.2.2 Matos temperados e
mediterrânico-montanos
(…)

3.2.3 Vegetação esclerofíti-
ca (…)

3.2.4 Vegetação arbustiva e
sub-arbustiva em habitats
mésicos a hidrofílicos (…)

ou

3.2.2 Matos (...)

3.2.3 Matagais (...)

3.2.4 Floresta ou vegetação
arbustiva de transição
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Figura 12. Extracto de cartografia do Relatório Acerca da Arborisação Geral do Paiz:
A amarelo os terrenos de charneca

No primeiro caso, não se procedeu a qualquer alteração, uma vez que tal implicaria
acrescentar classes e assim alterar a estrutura do CLC N3. No segundo caso, apenas
se optou por diferenciar a “extracção mineira” da “exploração de inertes”.
No terceiro caso, a situação é mais complexa. As unidades 3.2.2 (Moors and heathland
traduzida para Charnecas e matos) e 3.2.3 (Sclerophylous vegetation traduzida para
Vegetação esclerófila) são consideradas como estruturas bem distintas ao nível
europeu. A primeira refere-se a matos e matagais temperados, a segunda a matos e
matagais mediterrâneos. Porém, em Portugal, esta distinção é muito difícil, face às
condições de transição que caracterizam o território, a integração das diferentes
formações no sistema de classificação torna-se extremamente complexo. Segundo
NÉRY (2007), a classe “Charnecas e matos” inclui vegetação arbustiva de zonas
temperadas (estádio climácico de desenvolvimento) de porte baixo e cerrado (com
altura máxima de 3 m). A Figura 12 ilustra essa dificuldade pela extensão dos terrenos
de charneca que identifica e onde se incluem todos os tipos de coberto atrás enunciados,
dificuldade essa referida desde logo no texto do relatório mencionado (pp. 134 e 135).
Para ALVES et al. (1998) as charnecas representam, em geral, fases evolutivas de
campos, anteriormente, agricultados ou pastoreados que podem ser higrofílicas, meso-
fílicas e xerofílicas.
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Por outro lado, e segundo CAPELO & ONOFRE (2001b), a designação “mato” refere-
-se a formações lenhosas dominadas por arbustos baixos (com altura máxima de 1,5
m) e “matagal” são formações arbustivas dominadas por arbustos altos (com altura
superior a 1,5 m).
A classe “Vegetação esclerófila” inclui vegetação arbustiva perenifólia esclerófila, que
constitui os matos e matagais mediterrânicos (maquis, garrigue, mattoral e frigana)
(NÉRY, 2007). Segundo a mesma autora, no sistema de classificação EHC a distinção
entre maquis e garrigue é feita pela densidade e altura das formações vegetais:

• Garrigue: vegetação de baixo porte, apresenta sempre espaços abertos e solo
nu, geralmente, com muitas plantas anuais e geófitos, dominado por plantas
vernais;

• Maquis: vegetação arbustiva xerofítica mediterrânea, mais alta que o garrigue,
composta por arbustos de folha perene e pequenas árvores com folha escle-
rófilas ou espinhosas, distingue-se do garrigue pela existência de um coberto
fechado, maioritariamente arbustivo com poucas plantas anuais e alguns geó-
fitos.

Para NÉRY (2007) “muito embora o critério da altura das formações arbustivas não
coincida estritamente com o presente nas especificações CLC, reflecte o predomínio
de matos baixos” na classe 3.2.2. No entanto, ALVES et al. (1998) referem que se
podem encontrar matagais de porte elevado atlânticos, higrofílicos e de montanha
como giestais evoluídos, silvados, matos mistos com adelfeiras ou loendros, ou mesmo
medronhais de montanha, que dificilmente têm enquadramento neste contexto. Por
outro lado formações arbustivas pré-florestais como os azereirais (NETO, 2007), ou
os tamargais são remetidos para as florestas de folhosas.
Por fim, PENA et al. (1985) refere que o coberto vegetal esclerófilo é dominado por
árvores e numerosos arbustos de folhas sempre verdes e coreáceas, que desenvolve-
ram estratégias que lhes permitem resistir à radiação solar intensa e a uma prolongada
estação seca (xerofitismo).
Para MOREIRA et al. (1996) a esclerofilia está “associada a espécies perenifólias e,
complementarmente, a certos tipos de stress, em particular às agressões do clima
mediterrânico, à pobreza do solo e ao vento”.
De forma a enquadrar todas as formações arbustivas existentes em Portugal, sem proceder
a alterações significativas na estrutura CLC N3, optou-se por incluir na unidade 3.2.2 os
matos portugueses e na unidade 3.2.3 os matagais portugueses.
Assim, foi possivel ultrapassar estes problemas através da adopção de classificadores
semelhantes e adequados, sem incorrer em problemas lógicos ou de coerência, até
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estabilizar um sistema de classificação organizado em 5 níveis hierárquicos como
ilustra a Figura 13.

A legenda CLC N5 desenvolvida foi testada na elaboração do mapa de ocupação do
solo à escala 1:10 000 do Distrito de Évora, executado a partir da foto-interpretação
dos ortofotomapas cedidos pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF),
adquiridos para dar suporte ao Inventário Florestal Nacional. Estes ortofotomapas foram
produzidos pelo IGP, tendo por base as imagens adquiridas pela DGRF. Posterior ao
processo de fotointerpretação seguiu-se um período de validação de campo, que foi
apoiada por um dicionário, previamente, construído (mas que sofreu alterações no
decorrer do processo), uma vez que a este nível de detalhe a diferenciação das estru-
turas presentes são função, não só, da estrutura e composição, como também, do
uso.
Ilustram-se, de seguida, algumas dificuldades conceptuais e práticas que ilustram a
complexidade deste processo de precisão escalar e de nomenclatura.

Figura 13. Exemplo da organização hierárquica da legenda CLC N5 baseado
na legenda CLC original
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6.1 O caso dos montados

As áreas ocupadas com sobreiro e/ou azinheira, por exemplo, podem assumir uma
grande diversidade de formas e usos, como ilustra o exemplo da Figura 14.

Figura 14. Esquema exemplificativo de algumas das formações com sobreiro: montado de sobro
com pastagem no subcoberto [1], montado de sobro abandonado [2], povoamento puro de sobreiro
[3] e sobreiral [4]

Podem assim diferenciar-se três tipos de sistemas florestais em que podemos encontrar
o sobreiro e a azinheira (COSTA & PEREIRA, 2007a; ONOFRE, 2007):

• Um sistema constituído e mantido pela actividade humana e suas práticas
culturais, caracterizado pela sua multifuncionalidade, ou seja, que associa uma
cultura arbórea em povoamentos abertos de baixa densidade, a uma cultura
agrícola em sub-coberto e a uma exploração de gado (montado);
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• Um sistema monofuncional com uma marcada utilização florestal, carac-
terizado por uma floresta densa, medianamente alta, com estrato arbustivo,
que pode ser dominado por espécies esclerófilas, que não chegam a atingir o
porte arbóreo, sem componentes pecuária e agrícola, onde a produção de
cortiça se alia à cinegética e à apicultura (povoamentos de sobreiro e/ou azi-
nheira);

• Povoamentos naturais ou naturalizados onde a intervenção humana está
ausente ou é mínima (sobreirais, azinhais e matagais arborizados).

PIMENTEL (1888) refere que os montados são matas constituídas por sobreiro e/ou
azinheira, que resultaram da eliminação do subcoberto, constituído por extensos mata-
gais, por fogo ou por arroteamento. Para além das duas espécies mencionadas, podem
ainda ocorrer montados puros ou mistos, com carvalho negral (ALVES et al., 1998), ou
castanheiros como se pode encontrar referido nos Mapas de Montados existentes nos
diversos distritos do Alentejo (COELHO, 2007). O montado é um sistema de uso múltiplo
agro-florestal típico das regiões planas mediterrânicas, criado pela intervenção do
homem e com uma tendência cultural extensiva COSTA & PEREIRA (2007a), consti-
tuindo-se como o mais importante sistema de feição pastoril existente no nosso país
(COELHO, 2007), podendo o solo, por destruição da pastagem, ser utilizado para prática
agrícola não intensiva (ALVES et al., 1998). Estes sistemas têm a particularidade de a
componente arbórea ser constituída por povoamentos mais ou menos abertos
(COELHO, 2007). Segundo ONOFRE (2007) a estrutura dos montados caracteriza-
-se, basicamente, pela existência de um estrato arbóreo e por estrato vegetal no sub-
coberto, sem que se verifique a existência de continuidade de vegetação, ao nível
vertical, entre os dois estratos. Segundo o mesmo autor, a densidade do arvoredo
poderá variar entre os povoamentos muito ralos, com menos de 40 árvores/ha, até
povoamentos densos, com 200 ou mais árvores/ha.
Os povoamentos plantados têm geralmente uma estrutura regular, segundo COSTA &
PEREIRA (2007b) os repovoamentos incluem a instalação de novos povoamentos e o
adensamento dos já existentes, quer através do aproveitamento da regeneração natural,
quer artificialmente, através de sementeira ou plantação.
O sobreiral actual é um povoamento de sobreiro de origem espontânea com densidades
elevadas, uma estrutura irregular ou ajardinada e um abundante subcoberto, cuja ex-
ploração da componente arbórea se resume às podas para lenhas, ao descortiçamento
e pode encontrar-se em Trás-os-Montes e no Algarve (COSTA & PEREIRA, 2007a).
Os azinhais correspondem a bosques sombrios, densos, com um estrato de arbustos
de folha larga e cerosa, adaptados à baixa radiação luminosa sob as copas e um
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Figura 15. Exemplo das fichas de caracterização

A legenda e dicionário propostos irão permitir uma simplificação dos processos de
generalização de legenda, devido ao seu carácter hierárquico. A Figura 15 ilustra um
exemplo das fichas de caracterização e do dicionário produzido para cada item da
legenda CLC N5 (CD anexo a esta publicação).
Esta proposta apresenta um nível de detalhe que permite o seu uso em diversos
domínios como avaliação e caracterização da paisagem, caracterização dos sistemas
de uso, planeamento ambiental, análise da multifuncionalidade do território, modelação
ecológica, avaliação de riscos, assim como, permite uma associação simples e directa
dos descritores e classificadores.
A Figura 16 é demonstrativa da multiplicidade de estrututras que podem ser encontradas
nas áreas ocupadas com sobreiro em Portugal, assim como, do nível informativo que
se pode extrair destes dados.

estrato herbáceo ralo de ervas vivazes de sombra além de uma profusão importan-
te de plantas trepadoras. São actualmente raros em Portugal (CAPELO & CATRY,
2007).
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Actualmente, este sistema de classificação permite apenas a descrição da ocupação e
uso do solo actual, não está preparado para representar outros elementos da paisagem
como a geocenose ou as fitocenoses naturais ou potenciais. A classificação CLC N5
proposta pode, no entanto, constituir uma primeira aproximação a um sistema de classifi-
cação que permita a combinação com outros sistemas de classificação como a EHC (para
as fitocenoses e habitats) ou ainda, outros sistemas específicos de classificação das
características geocenóticas. De qualquer forma, é já possível construir sistemas de
classificação combinados (por exemplo aaaaaa bbbbbb cccccc) onde cada um dos três
conjuntos de dígitos representa uma característica da paisagem (LOUREIRO & CRUZ,
1993; DI GREGORIO & JANSEN, 2005). Uma classificação combinada de unidades
espaciais (por exemplo, CLC (ocupação do solo); EHC (vegetação natural); geologia,
geomorfologia ou morfologia) forneceria aos planeadores e gestores uma imagem integrada,
não só do carácter circunstancial actual do território, como também, das características
biológicas a ele associadas e ainda os factores estáveis determinantes e condicionantes
desse mesmo território e enquadrantes desse coberto e ecossistemas. Esta informação
permitiria, simultaneamente, a identificação de processos de degradação, assim como, a
sua intensidade, uma melhor compreensão dos processos dinâmicos de organização
espacial, a caracterização mais detalhada de elementos da paisagem como a(s) sua(s)
matriz(es) manchas e corredores (e respectivo grau de degradação) (CRUZ et al., 2007).

Figura 16. Exemplo do nível informativo da legenda CLC N5
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6.2 As comunidades arbustivas

No que se refere aos matos a grande limitação deste processo de descriminação escalar
é, sem dúvida, a indefinição conceptual associada ao 3.º nível do CLC como atrás fi-
cou desenvolvido. Como foi condição de partida deste trabalho não alterar estrutural-
mente este nível, considerou-se que seria necessário ter em conta a nova interpretação
feita pelo Grupo de Ordenamento do Território do Instituto Geográfico Português, que
determinou que, na tradução de NÉRY (2007) o ponto 3.2.2 (Moors and heathlands)
passasse de “Landes e matagal” para “Charnecas ou matos”.
Segundo essa autora, esta classe inclui “vegetação com um coberto baixo e cerrado,
dominada por arbustos e plantas herbáceas (urzes, silvas, giestas, tojos, laburnos,
etc.) (…) de zonas temperadas (estádio climácico de desenvolvimento) (…I)” e “espé-
cies florestais de pequeno porte com altura máxima de 3 m no estádio climácico”.
Adicionalmente ainda descrimina algumas situações que se enquadram nesta classe
como:

• Charnecas húmidas em solos húmidos ou semi-turfosos (com Erica tetralix ou
Erica ciliaris, Sphagnum spp. e Molinia spp.);

• Charnecas e formações arbustivas em zonas atlânticas, subatlânticas e subcon-
tinentais (com Ulex spp., Calluna vulgaris, Vaccinium spp., Erica spp., Genista
spp., Rubus spp.);

• Charnecas em zonas supramediterrânicas (com Buxus spp., Astragalus spp.,
Bupleurum spp., etc.);

• Matos em zonas de clima temperado (com Buxus spp., Rubus spp., Genista
spp., Cytisus spp., Ulex spp., Pteridium aquilinium e Juniperus communis;

• Terras agrícolas abandonadas em que as espécies lenhosas e semilenhosas
ocupam mais de 25% da superfície total;

• Zonas com coberto herbáceo composto, sobretudo, por espécies não palatáveis
e inadequadas para alimentação do gado, tais como Molinia spp., Brachypodium
spp., etc.

Adicionalmente, no trabalho de ALVES et al. (1998), as charnecas são divididas em
“Charnecas higrofílicas e mesofílicas” e “Charnecas xerofílicas”. As primeiras são utilizadas
frequentemente para pastoreio, coincidindo geralmente com baldios comunitários, geridos
com frequência com fogo controlado, onde se incluem:

• Tojais do litoral galaico-português com Ulex europaeus, tojais do litoral vicentino
em solos arenosos não dunares com Stauracanthus spectabilis e Genista
triacanthos, vegetação de solos arenosos não dunares, erodidos, do Algarve,
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com Stauracanthus boivinii e Tuberaria major; tojais de solos arenosos deca-
pitados com Ulex australis e Erica umbellata, tojais de solos arenosos erodidos
com Ulex airensis e Thymus villosus, tojais do litoral-centro com Ulex jussiaei
e Daphne gnidium, tojais endémicos do litoral sudoeste em solos mais ou menos
arenosos e em paleopodzóis decapitados com Stauracanthus vicentinus e
Genista triacanthus;

• Urzais de altitude das serras do nordeste com Genista tridentata e Erica australis;
• Matos abertos de Tuberaria major e Stauracanthus boivinii (comunidade

endémica do Algarve), matos com Cistus palhinhae e Genista hirsuta (comuni-
dade endémica em solos calcários da península de Sagres), matos baixos
sobre litossolos paleopodzólicos hidromórficos com Genista triacanthos e Cistus
palhinhae.

As segundas apresentam uma cobertura subarbustiva mais rasteira e menos densa,
onde se incluem:

• Vegetação de areias costeiras com Stauracanthus genistoides e Corema album,
das areias ribatagano-sadenses com Stauracanthus genistoides e Thymus
capitellatus, das areias litorais entre Melides e Sines com Stauracanthus
spectabilis e Thymus camphoratus, das areias costeiras entre Sines e a Penín-
sula de Sagres com Stipa gigantea e Stauracanthus spectabilis, e das areias
algarvias com Cistus libanotis;

• Matos com Halimiu halimifolium e Stauracanthus genistoides (comunidades
que ocorrem na região algarvia).

O próprio conceito de charneca é muito abrangente, tanto que no Relatório da Arbori-
sação Geral do Paiz todas as áreas incultas abaixo da curva de nível dos 250 m foram
classificadas como terrenos de charneca.
Por sua vez, a designação “mato” está relacionada, essencialmente, com o porte das
comunidades arbustivas. CAPELO & ONOFRE (2001b) distinguem “mato” de “matagal”
através da altura das comunidades, sendo que o primeiro se refere a formações
lenhosas dominadas por arbustos baixos com altura máxima de 1,5 m, o segundo a
formações arbustivas dominadas por arbustos altos com altura superior a 1,5 m. Para
LOUREIRO & CRUZ (1993) os matagais são formações de porte variável, mas
frequentemente entre os 2 e os 7 m de altura, constituídos usualmente por espécies
arbustivas e arbóreas do sub-coberto das matas resultado, quer da degradação das
matas, quer de uma fase avançada da regeneração das mesmas.
A classe 3.2.3 (Sclerophylous vegetation) refere-se “Vegetação esclerófila” inclui
vegetação arbustiva perenifólia esclerófila mediterrânica e inclui maquis, garrigue,
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mattoral e frigana (NÉRY, 2007). No sistema de classificação EHC, a distinção entre
maquis e garrigue é feita pela sua densidade, como referido anteriormente. No entanto,
a designação da classe remete-nos para a presença de comunidades arbustivas em
condições de xericidade. As espécies esclerófitas são plantas lenhosas, próprias de
clima mediterrânico e tropical seco, que desenvolveram várias estratégias que lhes
permitem resistir à secura (xerófitas), como o desenvolvimento de raízes em pro-
fundidade ou em superfície, ou a presença de folhas sempre verdes, pequenas e
coriáceas, muito cutinizadas, por vezes com espinhos acúleos ou recobertas por pêlos
e/ou secreções viscosas, que diminuem a transpiração e reflectem grande parte da
radiação incidente (PENA et al., 1985; MACEDO & SARDINHA, 1987; LOUSÃ et al.,
2007). Os matos esclerófitos são formações arbustivas que ocupam na maior parte
dos casos os chamados terrenos incultos e estão, frequentemente, associados ao
abandono e à degradação do espaço.
Podemos encontrar nesta classe áreas de vegetação arbustiva perenifólia esclerófita
como os carrascais, sargaçais, estevais, os carquejais e os louriçais, entre outras
formações, como zimbrais e espécies de charnecas sem dominância aparente, sendo
dada prioridade, nestes casos, à sua classificação como vegetação esclerófila
(CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Por fim, ALVES et al. (1998) caracterizam terrenos de charneca, matos e matagais em
ambientes higro, meso e xerofílicos. Dada a elevada diversidade, torna-se extre-
mamente difícil a integração coerente das diferentes comunidades arbustivas nas duas
classes em causa, facto particularmente complexo, no que respeita aos matagais
atlânticos, higrofílicos e de montanha, por vezes remetidos para a classe das florestas,
apesar de alguns constituirem formações arbustivas pré-florestais.
NÉRY (2007) refere que as especificações da classe 3.2.2 reflectem o predomínio de
matos baixos. Tendo em conta estas considerações e que a proposta consiste num
sistema de classificação de ocupação do solo e não de um sistema de classificação
de habitats, a estruturação das classes foi feita pela descriminação das formações,
sem a sua integração em situações de maior ou menor xericidade. Foi decidido optar
por uma estrutura de classificação e subdivisão das classes 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 do
CLC, orientada segundo os seguintes princípios básicos e que permitisse colmatar as
deficiências encontradas:

• A classe 3.2.2 inclui matos que representem as fases evolutivas de campos,
anteriormente, agricultados, matos de porte subarbustivo com densidade
variável e matos de porte médio de altura não superior a 1,5 m, como piornais
(de Lygos sphaerocarpa e Genista florida), escovais (de Genista polyanthos),



52

giestais (de Cytisus spp.), codeçais (de Adenocarpus spp.), urzais de baixo a
médio porte (de Calluna vulgaris, Erica ciliaris, Erica tetralix ou Erica umbellata
no primeiro caso, ou Erica australis ou Erica lusitanica no segundo), tojais
(tojais xerófilos, mesófilos e higrófilos de Ulex spp., Stauracanthus boivinii,
Stauracanthus vicentinus, Genista hirsuta e Genista tournefortii), estevais e
sargaçais (de Cistus spp. e Halimium spp.), carrascais de baixo a médio porte
(de Quercus coccifera), zimbrais de baixo porte (de Juniperus navicularis),
camarinhais (de Corema album), carquejais (de Chamaespartium tridentatum),
zimbrais de altitude (de Juniperus communis ssp. nana), matos de labiadas de
baixo a médio porte (de Teucrium polium ssp. capitatum, Thymus spp.,
Coridothymus capitatus e Thymbra capitata no primeiro caso e de Lavandula
sampaioana e Teucrium spp. no segundo caso), e outros matos. Os camarinhais,
típicos de sistemas dunares, serão incluídos nesta classe, sempre que a
densidade de coberto seja superior a 30%. Excluem-se desta classe os matos
hidrófilos típicos de pauis ou sobre solos turfosos e os matos halofílicos típicos
de sapal (sapais arbustivos).

• A classe 3.2.3 inclui as comunidades arbustivas com altura superior a 1,5 m
(incluindo algumas formações pré-florestais), ou seja matagais como me-
dronhais (de Arbutus unedo), carrascais de alto porte (de Quercus coccifera),
loendrais (de Nerium oleander), urzais de alto porte (de Erica arborea e Erica
scoparia ssp. scoparia), zimbrais de alto porte (de Juniperus turbinata e
Juniperus oxycedrus), abrunhais (de Prunus spinosa), samoucais (de Myrica
faya), loureis (de Laurus nobilis), azereirais (de Prunus lusitanica ssp. lusitanica),
formações de azevinho (de Ilex aquifoilium), sabugais (de Sambucus nigra),
silvados (formações arbustivas densas dominadas por Rubus spp., Rosa spp.,
e Bupleurum fruticosum), tamujais (de Securinega tinctoria), tamargais (de
Tamarix africana), salgueirais de baixo porte (de Salix repens e Salix arenaria)
e outros matagais.

• A classe 3.2.4, “floresta ou vegetação arbustiva de transição”, inclui matagais
de quercíneas caducifólias (de Quercus robur e Quercus pyrenaica), matagais
de quercíneas marcescentes (de Quercus faginea e Quercus canariensis),
matagais de quercíneas perenifólias (de Quercus suber e Quercus rotundifolia)
e matagais mistos mediterrânicos (Formações com domínio de Pistacia
lentiscus, Rhamnus spp., Phillyrea spp. e presença de Olea europaea e/ou
Ceratonia siliqua).
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7. Considerações finais e desenvolvimentos futuros

A cartografia temática do uso e ocupação de solo é uma ferramenta indispensável em
estudos ambientais, na tomada de decisão em ordenamento e planeamento do território
e na definição de políticas de gestão de recursos naturais. Contribui para um
conhecimento efectivo da dispersão espacial das actividades humanas, permitindo
identificar conflitos, riscos e valores, consequentemente avaliar a necessidade de pro-
ceder a reajustes ao nível do uso e ocupação do território (ANDERSON et al., 1976;
FERNANDES, 1991; CAETANO et al., 2002; TREITZ & ROGAN, 2004; FERREIRA et
al., 2005).
Com esta cartografia, pode medir-se a extensão e distribuição de classes de ocupação
do solo, analisar a interacção com outras classes, aplicar diferentes métricas de avalia-
ção da paisagem, identificar locais próprios para certas actividades e planear para o
futuro, assim como, permite a produção de informação mais complexa sobre outros
temas (CAETANO et al., 2002; LEITÃO et al., 2006). É assim um instrumento privilegiado
para a monitorização da dinâmica do território (HENRIQUES et al., 2001) sobre o qual
é possível realizar análises ao nível da variação temporal do uso do solo (CAETANO
et al., 2005; REGER et al, 2007), permitindo análises ao nível da expansão urbana
(CARLSON, 2003), do abandono (PINTO CORREIA et al., 2006; GELLRICH &
ZIMMERMANN, 2007), avaliar a resposta da vegetação à alteração do uso do solo
(VERHEYEN et al., 2003), ou mesmo relacionar a dinâmica da vegetação com as alte-
rações climáticas (PILKE SR et al., 2002). Estas análises complexas permitem a mode-
lação de cenários de alterações de uso e a simulação dos seus impactes.
A cartografia temática disponível a este nível fornece ao utilizador, essencialmente,
informação sobre a ocupação do solo, permitindo em alguns pontos das nomenclaturas
utilizadas tecer considerações sobre o uso dominante, perdendo-se muitas vezes, a
percepção do carácter multifuncional das paisagens em presença. No entanto, a
complexidade dos factores envolvidos na determinação dos padrões de organização
espacial é ainda insuficientemente representada pelos sistemas de classificação
existentes já que, como cada sistema geocenótico, apresenta um padrão de estabilidade
próprio, distinto do padrão de estabilidade e da resiliência de cada tipo de sistema
biocenótico e que a antropocenose influencia, por vezes, bastante diferencial, espacial
e temporalmente, cada um destes subsistemas, isso determina que os padrões de
organização do ecossistema, possam assumir níveis de complexidade bastante signi-
ficativos.
Verifica-se que classificações monotemáticas como o CLC ou equivalente (EHC para
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as fitocenoses) são insuficientes para retratar adequadamente o território. Soluções
integradas envolvendo elementos fitocenóticos, geocenóticos e antro-pocenóticos como
a apresentada por CRUZ (2002), permitem caracterizações territoriais que retratam
com mais fidelidade as relações entre os vários elementos do sistema biofísico. O
nível 5 proposto da legenda CLC constitui um ponto de partida para uma análise
complexa do sistema ecológico, já que pode ser associado ao nível de classificação
definido no sistema EHC e, à caracterização da geocenose permitindo o desenvolvimen-
to de sistemas integrados de classificação e representação.
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Anexo I. Nomenclatura CLC N5
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1. ZONAS ARTIFICIALIZADAS

1.1 Tecido urbano
1.1.1 Tecido urbano contínuo

1.1.1.1 Tecido urbano contínuo com construção predominantemente vertical
1.1.1.2 Tecido urbano contínuo com construção predominantemente horizontal
1.1.1.3 Estacionamentos e logradouros

1.1.2 Tecido urbano descontínuo
1.1.2.1 Espaços peri-urbanos
1.1.2.2 Edificações rurais
1.1.2.3 Edificações dispersas

1.2 Zonas industriais, comerciais ou de transportes
1.2.1 Unidades industriais ou comerciais

1.2.1.1 Zonas industriais
1.2.1.1.1 Grandes parques industriais
1.2.1.1.2 Unidades industriais isoladas
1.2.1.1.3 Parques de pequena e média indústria
1.2.1.1.4 Parques de exposições

1.2.1.2 Parques de contentores e parques logísticos
1.2.1.2.1 Parques de contentores
1.2.1.2.2 Parques logísticos

1.2.1.3 Instalações e estruturas militares
1.2.1.3.1 Quartéis
1.2.1.3.2 Polígonos de tiro e terrenos de exercício
1.2.1.3.3 Paióis e outros depósitos militares
1.2.1.3.4 Arsenal

1.2.1.4 Sistemas de transporte de substâncias perigosas
1.2.1.4.1 Pipelines
1.2.1.4.2 Oleodutos
1.2.1.4.3 Gasodutos

1.2.1.5 Sistemas de distribuição e transformação de energia
1.2.1.5.1 Corredores associados à rede eléctrica de alta tensão
1.2.1.5.2 Corredores associados à rede eléctrica de muito alta tensão
1.2.1.5.3 Subestações de transformação e distribuição de energia
1.2.1.5.4 Outros sistemas de distribuição e transformação de energia
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1.2.1.6 Superfícies de equipamentos e serviços
1.2.1.6.1 Grandes superfícies de equipamentos e serviços
1.2.1.6.2 Parques de equipamentos e serviços ordenados
1.2.1.6.3 Parques de equipamentos e serviços desordenados

1.2.2 Rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas
1.2.2.1 Auto-estradas, equipamentos e terrenos associados

1.2.2.1.1 Vias de circulação
1.2.2.1.2 Praças de portagem
1.2.2.1.3 Áreas de serviço
1.2.2.1.4 Parques de equipamento e maquinaria

1.2.2.2 Estradas
1.2.2.2.1 Estradas com uma faixa de rodagem
1.2.2.2.2 Estradas com duas faixas de rodagem
1.2.2.2.3 Estradas com mais de duas faixas de rodagem
1.2.2.2.4 Estradões
1.2.2.2.5 Áreas de serviço

1.2.2.3 Rede ferroviária
1.2.2.3.1 Rede ferroviária normal
1.2.2.3.2 Rede ferroviária dupla
1.2.2.3.3 Entroncamentos
1.2.2.3.4 Rede de alta velocidade
1.2.2.3.5 Estações

1.2.3 Zonas portuárias
1.2.3.1 Terminais de carga e descarga de mercadorias

1.2.3.1.1 Terminais de granéis líquidos
1.2.3.1.2 Terminais de granéis sólidos
1.2.3.1.3 Terminais de contentores
1.2.3.1.4 Parques de contentores
1.2.3.1.5 Terminais de passageiros
1.2.3.1.6 Cais militar

1.2.3.2 Portos de pesca
1.2.3.3 Estaleiros navais e docas secas
1.2.3.4 Marinas

1.2.4 Aeroportos
1.2.4.1 Aeroportos

1.2.4.1.1 Pistas (de aeroportos)
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1.2.4.1.2 Terminais (de aeroportos)
1.2.4.1.3 Estacionamentos (de aeroportos)
1.2.4.1.4 Hangares (de aeroportos)

1.2.4.2 Aeródromos
1.2.4.2.1 Pistas (de aeródromos)
1.2.4.2.2 Terminais (de aeródromos)
1.2.4.2.3 Estacionamentos (de aeródromos)
1.2.4.2.4 Hangares (de aeródromos)

1.2.4.3 Heliportos

1.3 Minas, depósitos de resíduos ou zonas de construção
1.3.1 Zonas de extracção mineira e exploração de inertes

1.3.1.1 Zonas de extracção mineira
1.3.1.1.1 Zonas de extracção mineira activas
1.3.1.1.2 Zonas de extracção mineira abandonadas

1.3.1.2 Zonas de exploração de inertes
1.3.1.2.1 Pedreiras, saibreiras, areeiros, barreiras e outras explorações

          de inertes a céu aberto activas
1.3.1.2.2 Pedreiras, saibreiras, areeiros, barreiras e outras explorações

          de inertes a céu aberto abandonadas
1.3.1.3 Escombreiras e serventias mineiras

1.3.1.3.1 Instalações e equipamentos de apoio à mina e destinadas ao
               processamento do minério
1.3.1.3.2 Escombreiras e outras zonas de deposição de resíduos (sólidos
              e líquidos) provenientes da actividade mineira

1.3.2 Zonas de depósito de resíduos industriais ou urbanos
1.3.2.1 Aterros

1.3.2.1.1 Aterros para resíduos sólidos urbanos
1.3.2.1.2 Aterros para resíduos sólidos perigosos
1.3.2.1.3 Aterros para resíduos industriais banais
1.3.2.1.4 Aterros para resíduos inertes

1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos sólidos urbanos
1.3.2.2.1 Estações de compostagem
1.3.2.2.2 Estações de transferência
1.3.2.2.3 Estações de triagem
1.3.2.2.4 Incineradoras
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1.3.2.3 Lixeiras
1.3.2.3.1 Lixeiras activas
1.3.2.3.2 Lixeiras abandonadas
1.3.2.3.3 Entulheiras e sucateiras

1.3.2.4 Estações de tratamento de água e de águas residuais
1.3.2.4.1 Estações de tratamento de água
1.3.2.4.2 Estações de tratamento de águas residuais
1.3.2.4.3 Leitos de macrófitas
1.3.2.4.4 Sistemas de lagunagem

1.3.3 Zonas de construção

1.4 Zonas artificializadas não agrícolas com vegetação
1.4.1 Zonas verdes urbanas

1.4.1.1 Matas urbanas
1.4.1.2 Parques urbanos
1.4.1.3 Jardins públicos e particulares
1.4.1.4 Cemitérios
1.4.1.5 Hortas urbanas
1.4.1.6 Jardins zoológicos e jardins botânicos
1.4.1.7 Zonas verdes de enquadramento

1.4.2 Equipamentos de desporto ou lazer
1.4.2.1 Campos de golfe
1.4.2.2 Campos de futebol
1.4.2.3 Pavilhões gimnodesportivos
1.4.2.4 Espaços gimnodesportivos
1.4.2.5 Campos de ténis
1.4.2.6 Hipódromos
1.4.2.7 Parques desportivos
1.4.2.8 Autódromos e outros espaços destinados a desportos motorizados
1.4.2.9 Parques de campismo
1.4.2.10 Praças de touros
1.4.2.11 Zonas de feiras de levante e festas populares
1.4.2.12 Outras instalações desportivas e recreativas
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2. ZONAS AGRÍCOLAS

2.1 Terras aráveis
2.1.1 Terras aráveis não irrigadas

2.1.1.1 Culturas arvenses de sequeiro
2.1.1.1.1 Cereais de sequeiro
2.1.1.1.2 Culturas forrageiras de sequeiro
2.1.1.1.3 Culturas industriais de sequeiro

2.1.2 Terras aráveis irrigadas
2.1.2.1 Culturas arvenses de regadio

2.1.2.1.1 Cereais de regadio
2.1.2.1.2 Culturas forrageiras de regadio
2.1.2.1.3 Culturas industriais de regadio

2.1.2.2 Culturas hortícolas
2.1.2.2.1 Culturas hortícolas ao ar livre
2.1.2.2.2 Culturas hortícolas em estufa
2.1.2.2.3 Culturas horto-industriais

2.1.3 Arrozais
2.1.3.1 Arrozais em exploração
2.1.3.2 Arrozais abandonados

2.2 Culturas permanentes
2.2.1 Vinhas

2.2.1.1 Vinhas de sequeiro
2.2.1.2 Vinhas de sequeiro associada a outras culturas permanentes de
            sequeiro

2.2.1.2.1 Vinha + Pomar (de sequeiro)
2.2.1.2.2 Vinha + Olival (de sequeiro)

2.2.1.3 Vinhas de regadio
2.2.1.4 Vinhas de regadio associada a outras culturas permanentes de regadio

2.2.1.4.1 Vinha + Pomar (de regadio)
.2.1.4.2 Vinha + Olival (de regadio)

2.2.2 Pomares
2.2.2.1 Pomares de sequeiro

2.2.2.1.1 Alfarrobeira
2.2.2.1.2 Amendoeira
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2.2.2.1.3 Figueira
2.2.2.1.4 Nogueira
2.2.2.1.5 Citrinos (de sequeiro)
2.2.2.1.6 Pomóideas (de sequeiro)
2.2.2.1.7 Prunóideas (de sequeiro)
2.2.2.1.8 Pomares de cultivos exóticos (de sequeiro)
2.2.2.1.9 Soutos
2.2.2.1.10 Pomares de Pinheiro manso
2.2.2.1.11 Outros pomares de sequeiro

2.2.2.2 Pomares de sequeiro associados a outras culturas permanentes de
            sequeiro

2.2.2.2.1 Pomar + Vinha (de sequeiro)
2.2.2.2.2 Pomar + Olival (de sequeiro)

2.2.2.3 Pomares de regadio
2.2.2.3.1 Citrinos (de regadio)
2.2.2.3.2 Pomóideas (de regadio)
2.2.2.3.3 Prunóideas (de regadio)
2.2.2.3.4 Pomares de cultivos exóticos (de regadio)
2.2.2.3.5 Outros pomares de regadio

2.2.2.4 Pomares de regadio associados a outras culturas permanentes de regadio
2.2.2.4.1 Pomar + Vinha (de regadio)
2.2.2.4.2 Pomar + Olival (de regadio)

2.2.3 Olivais
2.2.3.1 Olivais de sequeiro
2.2.3.2 Olivais de sequeiro associado a outras culturas permanentes de sequeiro

2.2.3.2.1 Olival + Vinha (de sequeiro)
2.2.3.2.2 Olival + Pomar (de sequeiro)

2.2.3.3 Olivais de regadio
2.2.3.4 Olivais de regadio associado a outras culturas permanentes de regadio

2.2.3.4.1 Olival + Vinha (de regadio)
2.2.3.4.2 Olival + Pomar (de regadio)

2.2.3.5 Olivais abandonados

2.3 Pastagens
2.3.1 Pastagens

2.3.1.1 Prados limados ou lameiros
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2.3.1.2 Prados higrofílicos
2.3.1.3 Prados mesofílicos
2.3.1.4 Prados xerofílicos
2.3.1.5 Pastagens permanentes

2.4 Zonas agrícolas heterogéneas
2.4.1 Culturas anuais associadas a culturas permanentes

2.4.1.1 Culturas anuais associadas a culturas permanentes de sequeiro
2.4.1.1.1 Culturas anuais + Vinha de sequeiro
2.4.1.1.2 Culturas anuais + Pomar de sequeiro
2.4.1.1.3 Culturas anuais + Olival de sequeiro

2.4.1.2 Culturas anuais associadas a culturas permanentes de regadio
2.4.1.2.1 Culturas anuais + Vinha de regadio
2.4.1.2.2 Culturas anuais + Pomar de regadio
2.4.1.2.3 Culturas anuais + Olival de regadio

2.4.1.3 Áreas agrícolas de culturas anuais com árvores dispersas
2.4.1.3.1 Culturas anuais + Sobreiro
2.4.1.3.2 Culturas anuais + Azinheira
2.4.1.3.3 Culturas anuais + Outras espécies florestais

2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos
2.4.2.1 Sistemas culturais e parcelares de sequeiro

2.4.2.1.1 Mosaico de culturas anuais associadas a pastagens de sequeiro
2.4.2.1.2 Mosaico de culturas permanentes de sequeiro
2.4.2.1.3 Mosaico de culturas anuais com culturas permanentes de sequeiro

2.4.2.2 Sistemas culturais e parcelares de regadio
2.4.2.2.1 Mosaico de culturas anuais associadas a pastagens de regadio
2.4.2.2.2 Mosaico de culturas permanentes de regadio
2.4.2.2.3 Mosaico de culturas anuais com culturas permanentes de regadio

2.4.2.3 Sistemas culturais e parcelares mistos
2.4.3 Zonas principalmente agrícolas com zonas naturais importantes

2.4.3.1 Culturas agrícolas de sequeiro com espaços naturais e semi-naturais
           importantes
2.4.3.2 Culturas agrícolas de regadio com espaços naturais e semi-naturais
           importantes
2.4.3.3 Pastagens com espaços naturais e semi-naturais importantes

2.4.4 Zonas agro-florestais
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2.4.4.1 Povoamentos florestais associados a pastagens
2.4.4.1.1 Montados de sobro com pastagem no subcoberto
2.4.4.1.2 Montados de azinho com pastagem no subcoberto
2.4.4.1.3 Montados mistos com pastagem no subcoberto
2.4.4.1.4 Outros montados com pastagem no subcoberto
2.4.4.1.5 Outros povoamentos florestais com pastagem no subcoberto

2.4.4.2 Povoamentos florestais associados a culturas anuais
2.4.4.2.1 Montados de sobro com culturas anuais no subcoberto
2.4.4.2.2 Montados de azinho com culturas anuais no subcoberto
2.4.4.2.3 Montados mistos com culturas anuais no subcoberto
2.4.4.2.4 Outros montados com culturas anuais no subcoberto
2.4.4.2.5 Outros povoamentos florestais com culturas anuais no subcoberto

2.4.4.3 Povoamentos florestais associados a culturas permanentes
2.4.4.3.1 Montados de sobro associados a culturas permanentes
2.4.4.3.2 Montados de azinho associados a culturas permanentes
2.4.4.3.3 Montados mistos associados a culturas permanentes
2.4.4.3.4 Outros montados associados a culturas permanentes
2.4.4.3.5 Outros povoamentos florestais associados a culturas permanentes

2.4.4.4 Zonas agro-florestais abandonadas
2.4.4.4.1 Montados de sobro com matos no subcoberto
2.4.4.4.2 Montados de azinho com matos no subcoberto
2.4.4.4.3 Montados mistos com matos no subcoberto
2.4.4.4.4 Outros montados com matos no subcoberto
2.4.4.4.5 Outras zonas agro-florestais abandonadas

3. ZONAS FLORESTAIS E SEMI-NATURAIS

3.1 Florestas
3.1.1 Floresta de folhosas

3.1.1.1 Povoamentos puros de folhosas
3.1.1.1.1 Sobreiro
3.1.1.1.2 Azinheira
3.1.1.1.3 Castanheiro-bravo
3.1.1.1.4 Carvalho-alvarinho
3.1.1.1.5 Carvalho-negral
3.1.1.1.6 Carvalho-cerquinho
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3.1.1.1.7 Outros carvalhais caducifólios e marcescentes
3.1.1.1.8 Eucalipto
3.1.1.1.9 Outras folhosas caducifólias autóctones
3.1.1.1.10 Outras folhosas perenifólias autóctones
3.1.1.1.11 Outras folhosas caducifólias exóticas
3.1.1.1.12 Outras folhosas perenifólias exóticas

3.1.1.2 Povoamentos mistos de folhosas
3.1.1.2.1 Sobreiro + Azinheira
3.1.1.2.2 Sobreiro + Castanheiro-bravo
3.1.1.2.3 Sobreiro + Outros carvalhos
3.1.1.2.4 Sobreiro + Eucalipto
3.1.1.2.5 Sobreiro + Outras folhosas
3.1.1.2.6 Azinheira + Sobreiro
3.1.1.2.7 Azinheira + Castanheiro-bravo
3.1.1.2.8 Azinheira + Outros carvalhos
3.1.1.2.9 Azinheira + Eucalipto
3.1.1.2.10 Azinheira + Outras folhosas
3.1.1.2.11 Castanheiro-bravo + Sobreiro
3.1.1.2.12 Castanheiro-bravo + Azinheira
3.1.1.2.13 Castanheiro-bravo + Outros carvalhos
3.1.1.2.14 Castanheiro-bravo + Eucalipto
3.1.1.2.15 Castanheiro-bravo + Outras folhosas
3.1.1.2.16 Outros carvalhos + Sobreiro
3.1.1.2.17 Outros carvalhos + Azinheira
3.1.1.2.18 Outros carvalhos + Castanheiro-bravo
3.1.1.2.19 Outros carvalhos + Eucalipto
3.1.1.2.20 Outros carvalhos + Outras folhosas
3.1.1.2.21 Eucalipto + Sobreiro
3.1.1.2.22 Eucalipto + Azinheira
3.1.1.2.23 Eucalipto + Castanheiro-bravo
3.1.1.2.24 Eucalipto + Outros carvalhos
3.1.1.2.25 Eucalipto + Outras folhosas
3.1.1.2.26 Outras folhosas + Sobreiro
3.1.1.2.27 Outras folhosas + Azinheira
3.1.1.2.28 Outras folhosas + Castanheiro-bravo
3.1.1.2.29 Outras folhosas + Outros carvalhos
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3.1.1.2.30 Outras folhosas + Eucalipto
3.1.1.3 Formações espontâneas de folhosas

3.1.1.3.1 Amiais
3.1.1.3.2 Salgueirais
3.1.1.3.3 Choupais
3.1.1.3.4 Vidoais
3.1.1.3.5 Ulmais
3.1.1.3.6 Freixiais
3.1.1.3.7 Formações ripícolas mistas
3.1.1.3.8 Carvalhais caducifólios de carvalho-alvarinho
3.1.1.3.9 Carvalhais caducifólios de carvalho-negral
3.1.1.3.10 Castinçais
3.1.1.3.11 Outras formações espontâneas de folhosas caducifólias
3.1.1.3.12 Carvalhais marcescentes de carvalho-cerquinho (cercais)
3.1.1.3.13 Sobreirais
3.1.1.3.14 Azinhais
3.1.1.3.15 Carrascais arbóreos
3.1.1.3.16 Zambujais
3.1.1.3.17 Outras formações espontâneas de folhosas perenifólias

3.1.2 Floresta de resinosas
3.1.2.1 Povoamentos puros de resinosas

3.1.2.1.1 Pinheiro-bravo
3.1.2.1.2 Pinheiro-manso
3.1.2.1.3 Outras resinosas autóctones
3.1.2.1.4 Outras resinosas exóticas

3.1.2.2 Povoamentos mistos de resinosas
3.1.2.2.1 Pinheiro-bravo + Pinheiro-manso
3.1.2.2.2 Pinheiro-bravo + Outras resinosas
3.1.2.2.3 Pinheiro-manso + Pinheiro-bravo
3.1.2.2.4 Pinheiro-manso + Outras resinosas
3.1.2.2.5 Outras resinosas + Pinheiro-bravo
3.1.2.2.6 Outras resinosas + Pinheiro-manso

3.1.2.3 Formações espontâneas de resinosas
3.1.2.3.1 Pinheiro-bravo (espontâneo)
3.1.2.3.2 Pinheiro-manso (espontâneo)
3.1.2.3.3 Bosquetes de teixo
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3.1.2.3.4 Outras formações espontâneas de resinosas
3.1.3 Florestas mistas de folhosas e resinosas

3.1.3.1 Povoamentos mistos de folhosas e resinosas
3.1.3.1.1 Pinheiro-bravo + Sobreiro
3.1.3.1.2 Pinheiro-bravo + Azinheira
3.1.3.1.3 Pinheiro-bravo + Castanheiro-bravo
3.1.3.1.4 Pinheiro-bravo + Outros carvalhos
3.1.3.1.5 Pinheiro-bravo + Eucalipto
3.1.3.1.6 Pinheiro-bravo + Outras folhosas
3.1.3.1.7 Pinheiro-manso + Sobreiro
3.1.3.1.8 Pinheiro-manso + Azinheira
3.1.3.1.9 Pinheiro-manso + Castanheiro-bravo
3.1.3.1.10 Pinheiro-manso + Outros carvalhos
3.1.3.1.11 Pinheiro-manso + Eucalipto
3.1.3.1.12 Pinheiro-manso + Outras folhosas
3.1.3.1.13 Outras resinosas + Sobreiro
3.1.3.1.14 Outras resinosas + Azinheira
3.1.3.1.15 Outras resinosas + Castanheiro-bravo
3.1.3.1.16 Outras resinosas + Outros carvalhos
3.1.3.1.17 Outras resinosas + Eucalipto
3.1.3.1.18 Outras resinosas + Outras folhosas
3.1.3.1.19 Sobreiro + Pinheiro-bravo
3.1.3.1.20 Sobreiro + Pinheiro-manso
3.1.3.1.21 Sobreiro + Outras resinosas
3.1.3.1.22 Azinheira + Pinheiro-bravo
3.1.3.1.23 Azinheira + Pinheiro-manso
3.1.3.1.24 Azinheira + Outras resinosas
3.1.3.1.25 Castanheiro bravo + Pinheiro-bravo
3.1.3.1.26 Castanheiro bravo + Pinheiro-manso
3.1.3.1.27 Castanheiro bravo + Outras resinosas
3.1.3.1.28 Outros carvalhos + Pinheiro-bravo
3.1.3.1.29 Outros carvalhos + Pinheiro-manso
3.1.3.1.30 Outros carvalhos + Outras resinosas
3.1.3.1.31 Eucalipto + Pinheiro-bravo
3.1.3.1.32 Eucalipto + Pinheiro-manso
3.1.3.1.33 Eucalipto + Outras resinosas
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3.1.3.1.34 Outras folhosas + Pinheiro-bravo
3.1.3.1.35 Outras folhosas + Pinheiro-manso
3.1.3.1.36 Outras folhosas + Outras resinosas

3.1.3.2 Florestas com mistura de várias espécies florestais  sem dominância
           de espécie

3.1.3.2.1 Floresta com mistura de várias espécies florestais predominan-
              temente folhosas
3.1.3.2.2 Floresta com mistura de várias espécies florestais predominan-
              temente resinosas
3.1.3.2.3 Floresta com mistura de várias espécies florestais folhosas e
              resinosas

3.2 Zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea
3.2.1 Prados naturais

3.2.1.1 Prados naturais mesofílicos
3.2.1.2 Prados naturais pobres

3.2.1.2.1 Prados pobres e zonas sujeitas a intenso pisoteio
3.2.1.2.2 Formações ruderais

3.2.1.3 Trilhos e aceiros
3.2.2 Matos

3.2.2.1 Piornais, escovais, giestais e codeçais
3.2.2.2 Urzais de médio porte
3.2.2.3 Tojais
3.2.2.4 Estevais e sargaçais
3.2.2.5 Matos de labiadas de médio porte
3.2.2.6 Carrascais de baixo e médio porte
3.2.2.7 Zimbrais de baixo porte
3.2.2.8 Camarinhais
3.2.2.9 Urzais de baixo porte
3.2.2.10 Carquejais
3.2.2.11 Zimbrais de altitude
3.2.2.12 Matos de labiadas de baixo porte
3.2.2.13 Outros matos autóctones
3.2.2.14 Matos exóticos

3.2.3 Matagais
3.2.3.1 Medronhais
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3.2.3.2 Carrascais de alto porte
3.2.3.3 Loendrais
3.2.3.4 Urzais de alto porte
3.2.3.5 Zimbrais de alto porte
3.2.3.6 Abrunhais
3.2.3.7 Samoucais
3.2.3.8 Loureis
3.2.3.9 Azereirais
3.2.3.10 Formações de azevinho
3.2.3.11 Sabugais
3.2.3.12 Silvados
3.2.3.13 Tamujais
3.2.3.14 Tamargais
3.2.3.15 Salgueirais de baixo porte
3.2.3.16 Outros matagais autóctones
3.2.3.17 Matagais exóticos

3.2.4 Floresta ou vegetação arbustiva de transição
3.2.4.1 Matagais de quercíneas caducifólias
3.2.4.2 Matagais de quercíneas marcescentes
3.2.4.3 Matagais de quercíneas perenifólias
3.2.4.4 Matagais mistos mediterrânicos

3.3 Zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa
3.3.1 Praias, dunas ou areais

3.3.1.1 Praias
3.3.1.1.1 Praias marítimas
3.3.1.1.2 Praias fluviais

3.3.1.2 Sistemas de dunas frontais
3.3.1.2.1 Sistema de dunas frontais não consolidadas
3.3.1.2.2 Sistema de dunas frontais com predomínio de gramíneas
3.3.1.2.3 Sistema de dunas frontais com predomínio de espécies subar-
              bustivas
3.3.1.2.4 Sistemas de dunas frontais com predomímio de espécies exóticas
3.3.1.3 Sistemas de dunas sub-frontais ou dunas fixas
3.3.1.3.1 Sistema de dunas sub-frontais com predomínio de gramíneas
3.3.1.3.2 Sistema de dunas sub-frontais com predomínio de espécies subarbustivas
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3.3.1.3.3 Sistemas de dunas sub-frontais com predomínio de espécies
               xóticas

3.3.1.4 Espaços interdunares
3.3.1.4.1 Espaços interdunares com predomínio de gramíneas
3.3.1.4.2 Espaços interdunares com predomínio de espécies arbustivas
3.3.1.4.3 Espaços interdunares com predomínio de espécies exóticas

3.3.1.5 Sistemas de dunas e areais dunares interiores
3.3.1.5.1 Sistema de dunas e areais dunares interiores com predomínio
              de gramíneas
3.3.1.5.2 Sistema de dunas e areais dunares interiores com predomínio de
              espécies arbustivas
3.3.1.5.3 Sistemas de dunas e areais dunares interiores com predomínio
              de espécies exóticas

3.3.1.6 Solos sem cobertura vegetal
3.3.2 Rochas nuas

3.3.2.1 Escarpas e arribas
3.3.2.2 Afloramentos rochosos
3.3.2.3 Zonas pedregosas

3.3.3 Zonas de vegetação esparsa
3.3.4 Zonas ardidas

3.3.4.1 Zonas incendiadas recentemente de uso agrícola
3.3.4.2 Zonas incendiadas recentemente de matos
3.3.4.3 Zonas incendiadas recentemente de uso florestal

3.3.4.3.1 Zonas incendiadas recentemente de sobreiro
3.3.4.3.2 Zonas incendiadas recentemente de azinheira
3.3.4.3.3 Zonas incendiadas recentemente de castanheiro bravo
3.3.4.3.4 Zonas incendiadas recentemente de outros carvalhos
3.3.4.3.5 Zonas incendiadas recentemente de eucalipto
3.3.4.3.6 Zonas incendiadas recentemente de outras folhosas
3.3.4.3.7 Zonas incendiadas recentemente de pinheiro bravo
3.3.4.3.8 Zonas incendiadas recentemente de pinheiro manso
3.3.4.3.9 Zonas incendiadas recentemente de outras resinosas
3.3.4.3.10 Zonas incendiadas recentemente de outros povoamentos
               florestais mistos

3.3.5 Neves eternas e glaciares
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4. ZONAS HÚMIDAS

4.1 Zonas húmidas interiores
4.1.1 Pântanos ou pauis

4.1.1.1 Caniçais
4.1.1.2 Canaviais
4.1.1.3 Juncais
4.1.1.4 Outras zonas apaúladas com predomínio de espécies arbustivas
4.1.1.5 Outras zonas apaúladas com predomínio de espécies arbóreas

4.1.2 Turfeiras
4.1.2.1 Turfeiras com predomínio de espécies anuais
4.1.2.2 Turfeiras com comunidades arbustivas
4.1.2.3 Juncais em solos turfosos
4.1.2.4 Amiais e salgueirais em solos turfosos

4.2 Zonas húmidas costeiras
4.2.1 Sapais

4.2.1.1 Sapais baixos e médios
4.2.1.1.1 Prados halofílicos
4.2.1.1.2 Marroçais
4.2.1.1.3 Gramatais
4.2.1.1.4 Sapais baixos e médios subarbustivos e arbustivos

4.2.1.2 Sapais altos
4.2.1.2.1 Sapais altos com espécies anuais
4.2.1.2.2 Sapais altos subarbustivos e arbustivos

4.2.1.3 Juncais halofílicos
4.2.1.4 Caniçais halofílicos
4.2.1.5 Sapais degradados
4.2.1.6 Sapais exóticos

4.2.2 Salinas
4.2.2.1 Salinas activas
4.2.2.2 Salinas abandonadas

4.2.3 Zonas intermareais
4.2.3.1 Zonas intermareais marítimas

4.2.3.1.1 Zonas intermareais marítimas rochosas
4.2.3.1.2 Zonas intermareais marítimas não rochosas
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4.2.3.2 Zonas intermareais estuarinas
4.2.3.2.1 Zonas intermareais estuarinas rochosas
4.2.3.2.2 Zonas intermareais estuarinas não rochosas

5. CORPOS DE ÁGUA

5.1 Águas interiores
5.1.1 Cursos de água

5.1.1.1 Cursos de água naturais
5.1.1.1.1 Cursos de água de regime permanente
5.1.1.1.2 Cursos de água intermitentes e linhas de drenagem naturais
5.1.1.1.3 Cursos de água torrencial

5.1.1.2 Canais artificiais
5.1.2 Planos de água

5.1.2.1 Lagos naturais
5.1.2.1.1 Lagoas de montanha
5.1.2.1.2 Lagoas de planície
5.1.2.1.3 Charcos temporários

5.1.2.2 Albufeiras de barragem
5.1.2.3 Represas ou açudes
5.1.2.4 Charcas
5.1.2.5 Aquicultura de águas doces interiores

5.2 Águas costeiras
5.2.1 Lagoas costeiras

5.2.1.1 Lagunas
5.2.1.2 Lagoas litorais
5.2.1.3 Ilhas barreira
5.2.1.4 Rias
5.2.1.5 Aquicultura marinha

5.2.2 Estuários
5.2.3 Mar e Oceano
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Anexo II. Caracterização do CLC N3



92

Vista da cidade do Porto [NG]

Estrada Nacional junto a Mourão
[NG]

Panorâmica de Vila Viçosa [NG]
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1.

Zonas artificializadas

Incluem-se nesta classe superfícies artificializadas ou ajardinadas, destinadas a acti-

vidades relacionadas com as sociedades humanas (CAETANO et al., 2006b), na genera-

lidade com elevado grau de impermeabilização, tais como:

1. Tecido urbano com áreas urbanas, aglomerados urbanos, e outras áreas ocupa-

das por edificações essencialmente vocacionadas para habitação, serviços e

equipamentos;

2. Zonas industriais, comerciais ou de transportes que incluem áreas principal-

mente ocupadas por actividades industriais de produção e transformação, activi-

dades de serviços, infraestruturas de transporte, instalações portuárias e aero-

portuárias;

3. Minas, depósitos de resíduos ou zonas de construção que abrangem áreas de

extracção de minerais (minas, pedreiras, saibreiras), áreas de deposição de

resíduos (lixeiras, entulheiras, sucateiras, aterros, estações de tratamento de

águas e outras zonas de tratamento de resíduos) e estaleiros de construção;

4. Zonas artificializadas não agrícolas com vegetação onde se enquadram espaços

verdes urbanos e equipamentos desportivos e de lazer (áreas vocacionadas

para uso recreativo que incluem parques verdes urbanos, instalações despor-

tivas, e outras zonas de recreio e lazer).
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Cidade de Lisboa [NG]

Vila de Mértola [NG]

Pequenos aglomerados popula-
cionais na zona Oeste [NG]
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1.1
Tecido urbano

Entende-se por área urbana o conjunto coerente e articulado de edificações multifun-
cionais e terrenos contíguos desenvolvidos segundo uma rede viária estruturante, po-
dendo não dispor de todas as infra-estruturas urbanísticas do aglomerado urbano, e
por espaço urbano a classe de espaço, ao nível do uso dominante do solo, caracterizado
pelo elevado nível de infraestruturação e de concentração de edificações, onde o solo
se destina predominantemente à construção (DGOTDU, 1994). A unidade urbana funda-
mental é a aglomeração que é definida pelos seus limites morfológicos, determinados
pela contiguidade do edificado e pela distância máxima que separa as construções
(em geral de 200 m) (FERREIRA & ROSADO, 2001). São zonas de estruturas artificiais
com mais de 80% da superfície impermeável em que os edifícios estão bastante
estruturados, com uma organização predominantemente geométrica, em que as aveni-
das e as ruas ocupam, quase na totalidade, os espaços não ocupados pelos edifícios,
e são pouco frequentes as zonas de vegetação não alinhada, bem como os espaços
disponíveis para outros usos (LOUREIRO & CRUZ, 1993).
Esta classe consiste essencialmente em zonas construídas de tipologia urbana, ocupa-
das maioritariamente por habitação e edifícios utilizados para fins administrativos,
equipamentos públicos, incluindo zonas associadas, vias de acesso, parques de estacio-
namento, e podem ser distinguidas em áreas de tecido urbano contínuo e tecido urbano
descontínuo (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Esta classe inclui:

1. Tecido urbano contínuo com construção predominantemente vertical, com cons-
trução predominantemente horizontal e ainda estacionamentos e logradouros;

2. Tecido urbano descontínuo onde se enquadram espaços peri-urbanos, habita-
ções rurais e edificações dispersas.
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Cidade de Évora [NG]

Vila de Aljustrel [NG]

Zona habitacional de Vendas
Novas [AS]
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1.1.1
Tecido urbano contínuo

Segundo a DGOTDU (1994), entende-se por aglomerado urbano os núcleos com um
mínimo de 10 fogos servidos por arruamentos de utilização pública. Segundo LOU-
REIRO & CRUZ (1993) esta classe abrange espaços em que os edifícios estão bastante
estruturados, com uma organização predominantemente geométrica, as avenidas e
as ruas ocupam, quase na totalidade, os espaços não ocupados pelos edifícios, e são
pouco frequentes as zonas de vegetação não alinhada, bem como os espaços dispo-
níveis para outros usos.
Enquadram-se nesta classe centros urbanos e subúrbios em que os edifícios formem
um tecido contínuo e homogéneo, serviços públicos e municipais e actividades
comerciais e industriais e (com área inferior à AMC se inclusas em zonas de tecido
urbano contínuo), interstícios de zonas artificializadas, parques de estacionamento e
logradouros, zonas cobertas de betão ou asfalto, infra-estruturas da rede de transporte,
zonas verdes urbanas ocupando um máximo de 20% da superfície (CAETANO et al.,
2006b; NÉRY, 2007). Esta classe inclui:

1. Tecido urbano contínuo com construção predominantemente vertical, com domi-
nância de edifícios com três ou mais pisos (LOUREIRO & CRUZ, 1993), cuja
tipologia de edificado pode ser encontrada, e segundo a classificação de
FERREIRA & ROSADO (2001), em áreas metropolitanas e grandes áreas
urbanas;

2. Tecido urbano contínuo com construção predominantemente horizontal, com
dominância de edifícios com menos de três pisos (LOUREIRO & CRUZ, 1993);

3. Estacionamentos e logradouros, que incluem zonas de estacionamento e par-
queamento automóvel e zonas de terreno livre de um lote, adjacente à cons-
trução nele implantada (DGOTDU, 1994).

A determinação do limiar de impermeabilização requer particular atenção para evitar
confusão com a vegetação aparente (copas de árvores) sob a qual a superfície está
impermeabilizada (CAETANO et al., 2006b).
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Habitações dispersas [NL]

Tecido urbano descontínuo [NL]

Espaços peri-urbanos [NG]



99

1.1.2
Tecido urbano descontínuo

A discriminação entre tecido urbano contínuo e tecido urbano descontínuo é feita através
da presença de vegetação, correspondendo seja a edifícios com jardins, seja a blocos
de apartamentos com zonas verdes entre si (NÉRY, 2007). Segundo LOUREIRO &
CRUZ (1993) os edifícios e arruamentos são também os elementos preponderantes
na geometria do espaço, mas os solos disponíveis, ocupados com vegetação ou sem
usos evidentes, são significativos (pelo menos 25% do total).
Para CAETANO et al. (2006b) a superfície impermeabilizada ocupa uma área superior
ou igual a 30% e inferior a 80% da superfície total.
Esta classe subdivide-se em:

1. Espaços peri-urbanos que são constituídos por espaços de transição entre o
perímetro urbano da cidade e os espaços envolventes naturais, agrícolas e
florestais (FERNANDES et al., 2006) onde se enquadram condomínios habita-
cionais privados, subúrbios residenciais constituídos por habitações unifamilia-
res, blocos descontínuos de apartamentos residenciais, grandes blocos de
apartamentos em que uma superfície significativa seja ocupada por espaços
verdes, zonas de estacionamento, zonas de equipamentos e serviços com
área inferior à AMC se inclusas em zonas de tecido urbano descontínuo (NÉRY,
2007);

2. Habitações rurais que abrangem vilas e aldeias em que sejam visíveis numero-
sos espaços intersticiais não impermeabilizados (NÉRY, 2007) e edificações
com função de 1.ª ou 2.ª habitação associados a armazéns agrícolas;

3. Edificações dispersas ou isoladas.
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Linha de caminho de ferro e esta-
ção [NG]

Zona industrial de Vendas Novas
[NG]

Auto-estrada [CC]
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1.2
Zonas industriais, comerciais ou de transportes

Esta classe inclui zonas ocupadas maioritariamente por actividades industriais de
produção e transformação, comércio e serviços, infra-estruturas de transportes para
tráfego rodoviário e ferroviário, instalações aeroportuárias, instalações portuárias fluviais
e marítimas, incluindo zonas associadas e infra-estruturas de acesso, e zonas de explo-
ração agro-industrial (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Subdivide-se em:

1. Unidades industriais ou comerciais que inclui zonas industriais, parques de
contentores e parques logísticos, instalações e estruturas militares, sistemas
de transporte de substâncias perigosas, sistemas de transformação e distribui-
ção de energia e superfícies de equipamentos e serviços;

2. Rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas onde se enquadram auto-
-estradas e terrenos associados, estradas e infra-estruturas da rede ferroviária
e terrenos associados;

3. Zonas portuárias que abrangem terminais de carga e descarga de mercadorias,
portos de pesca, estaleiros navais e docas secas e marinas;

4. Aeroportos onde se enquadram igualmente aeródromos e heliportos.
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Unidade industrial isolada [NG]

Zona industrial de Setúbal [NG]

Áreas comerciais [NG]
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1.2.1
Unidades industriais ou comerciais

Espaços destinados a actividades industriais, a grandes zonas comerciais, armazéns
e a outros equipamentos diversos, constituindo espaços artificiais principalmente
ocupados com construções, ou com asfalto, alcatrão ou cimentação na superfície, ou
terra compactada, e sem vegetação (esta, quando existe, ocupa pequenos espaços
sobrantes e zonas ajardinadas) (LOUREIRO & CRUZ, 1993).
Esta classe inclui:

1. Zonas industriais, definidas por polígonos industriais cuja actividade é essencial-
mente industrial, ainda que com uma parte importante comercial e que incluem
grandes parques industriais com fábricas e indústria pesada, unidades indus-
triais isoladas não enquadráveis nas áreas urbanas ou urbanizáveis, parques
de pequena e média indústria albergando essencialmente pequenas e médias
empresas e parques de exposições;

2. Parques de contentores e parques logísticos que constituem zonas de parquea-
mento, consolidação/desconsolidação, recuperação, manutenção, isolamento
e lavagem de contentores e nós de intercâmbio entre modos e sistemas de
transporte de módulos de transporte de mercadorias por grosso;

3. Instalações e estruturas militares que incluem quartéis onde se alojam e treinam
os militares e as forças militarizadas, polígonos de tiro e terrenos de exercício,
paióis e outros depósitos militares e arsenal (com excepção dos cais militares);

4. Sistemas de transporte de substâncias perigosas que são condutas para o trans-
porte de substâncias perigosas, no estado líquido ou gasoso, como pipelines,
oleodutos e gasodutos;

5. Sistemas de distribuição e transformação de energia tais como redes de alta e
muito alta tensão constituídas pelas instalações de recepção em alta e muito
alta tensão da energia eléctrica subestações de transformação e distribuição
de energia e outros sistemas como parques eólicos;

6. Superfícies de equipamentos e serviços que são zonas comerciais e áreas associa-
das ou grandes centros comerciais fora do centro urbano e incluem grandes
superfícies de equipamentos e serviços, parques de equipamentos e serviços
ordenados e parques de equipamentos e serviços desordenados.
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Linha de caminho de ferro e
estação [NG]

Auto-estrada e serviços associa-
dos [ED]

Estrada municipal [NG]
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1.2.2
Rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas

Rede de auto-estradas, estradas e ferrovias, bem como equipamentos associados,
com largura mínima de 10 m. Segundo CAETANO et al. (2006b) a superfície carto-
grafada deve apresentar continuidade.
Esta classe inclui:

1. Auto-estradas (vias rápidas com todos os acessos desnivelados, condicionados
e suficientemente espaçados para permitir uma velocidade de projecto de 120
km por hora, sem intersecções e destinada a veículos motorizados e equipa-
mentos associados), equipamentos e terrenos associados, e incluem vias de
circulação, praças de portagem, áreas de serviço e parques de equipamento e
maquinaria;

2. Estradas (vias terrestre, geralmente pública e destinada ao trânsito automóvel)
com uma, duas ou mais faixas de rodagem, estradões (vias terrestres geral-
mente de terra batida) e áreas de serviço;

3. Rede ferroviária normal e dupla, entroncamentos (zona de via múltipla, edifícios
e outras infra-estruturas destinadas à formação de composições, reparação e
manutenção, parqueamento e outras actividades logísticas), estações e rede
de alta velocidade (esta última não foi descrita no âmbito deste documento).

Segundo NÉRY (2007) podem ainda enquadrar-se nesta classe infra-estruturas de
redes de carros eléctricos e infra-estruturas de redes de teleféricos.
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Zona portuária [NG]

Porto de pesca [NL]

Terminal portuário [AF]



107

1.2.3
Zonas portuárias

Esta classe inclui portos comerciais e militares, portos de pesca, infra-estruturas
portuárias e estaleiros navais, e marinas destinadas a embarcações de recreio e turismo,
portos de abrigo, terminais petrolíferos, infra-estruturas da rede de transportes inseridas
na zona portuária (FERNANDES et al., 2006; NÉRY 2007).
Esta classe subdivide-se em:

1. Terminais de carga e descarga de mercadorias destinados ao tráfego de granéis
sólidos e líquidos, e tráfego e parqueamento de contentores;

2. Portos de pesca que são locais onde se encontram as frotas de pesca, desde
as traineiras a barcos da marinha, barcos de recreio, entre outros;

3. Estaleiros navais e docas secas que incluem zonas, equipamentos e infra-
-estruturas destinados à construção e reparação naval;

4. Marinas e locais destinados ao parqueamento de barcos de recreio, e serviços
e equipamentos associados, portos de recreio e desporto.

Em áreas portuárias com superfície artificializada inferior à AMC, e caracterizadas
pela presença de dois esporões de protecção delimitando uma área de água, deve-se
incluir a área do plano de água de forma a obter uma superfície total superior à AMC
(CAETANO et al., 2006b; NÉRY 2007).
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Aeródromo Municipal de Évora
[NG]

Aeródromo de Ponte-de-Sôr [NG]

Aeroporto da Portela [JV]
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1.2.4
Aeroportos

Esta classe inclui:
1. Aeroportos e conjunto de instalações próprias para responder às necessidades

do tráfego e manutenção das aeronaves, da chegada e partida de pessoas e
cargas incluindo pistas, terminais, estacionamentos e hangares;

2. Aeródromos que são superfícies apetrechadas para as manobras das aeronaves
de pequena e média dimensão, sejam eles comerciais ou de recreio ou utilizados
para fins agrícolas ou florestais, incluindo pistas, terminais, estacionamentos
e hangares;

3. Heliportos ou zonas destinadas à guarda, descolagem e aterragem de helicópte-
ros.

Incluem-se também zonas relvadas adjacentes ou árvores e arbustos dispersos na
envolvente do aeroporto (NÉRY, 2007).
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Aspecto geral de uma pedreira
[NG]

Minas de Aljustrel [NG]

Sucateira [CC]
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1.3
Minas, depósitos de resíduos ou zonas de construção

Zonas artificializadas principalmente ocupadas por indústrias extractivas, estaleiros
de construção, zonas de deposição de resíduos, e áreas associadas a todas estas
actividades (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Incluem-se nesta classe:

1. Zonas de extracção mineira e exploração de inertes, assim como as escombrei-
ras e serventias mineiras;

2. Zonas de depósito de resíduos industriais ou urbanos como aterros, infra-
-estruturas de tratamento de resíduos sólidos urbanos, lixeiras e estações de
tratamento de águas residuais;

3. Zonas de construção.
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Mina de S. Domingos [NG]

Mina do Lousal [NG]

Pedreiras em Vila Viçosa  [NG]
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1.3.1
Zonas de extracção de mineira e exploração de inertes

As explorações mineiras podem classificar-se em dois grandes grupos (CARCEDO &
FERNANDEZ, 1996): subterrâneas e a céu aberto. Existem ainda casos intermédios
em que se combinam ou coexistem técnicas próprias de cada um dos grupos.
Áreas de extracção a céu aberto de minerais e minérios e equipamentos associados,
que abrange também áreas de extracção inundadas temporariamente e saibreiras
inundadas, excepto nos casos em que se trate de extracção por dragagem de fundos
fluviais (CAETANO et al., 2006b). Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui extracções
a céu aberto frequentemente associadas a acumulações do material de construção
extraído ou de minério, edifícios e infra-estruturas associadas à extracção ou pro-
cessamento primário do material, redes de transportes associadas com a exploração
mineira, zonas para manobra de viaturas, planos de água com área inferior à AMC
frequentemente associados a pedreiras e outras extracções a céu-aberto, extracções
de sal-gema, zonas de extracção de areia em dunas costeiras e salinas interiores.
Ambos os autores apenas consideram as explorações a céu aberto. Todavia importa
diferenciar o tipo de explorações, uma vez que é possível identificar grandes superfícies
associadas à exploração subterrânea de minério que não constituem escombreiras ou
serventias mineiras.
Assim, esta classe subdivide-se em:

1. Zonas de extracção mineira a partir do subsolo, activas ou abandonadas;
2. Zonas de exploração de inertes que constituem conjuntos formados por qualquer

massa mineral em exploração a céu aberto, pelas instalações necessárias à
sua lavra e pelos depósitos das substâncias extraídas;

3. Escombreiras e serventias mineiras ou locais de acumulação das partes não
aproveitáveis dos minérios ou da matéria-prima em exploração, e  de instalações
e equipamentos de apoio à mina e destinadas ao processamento do minério.
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Entulheira [NL]

Lixeira [NL]

Sucateira  [NL]
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1.3.2
Zona de depósito de resíduos industriais ou urbanos

Enquadram-se nesta classe zonas de depósito de resíduos urbanos ou industriais
(CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007), como entulheiras, aterros, lixeiras e estações
de tratamento de águas.
Esta classe inclui:

1. Aterros (estruturas de tratamento e destino final de resíduos sólidos) para resí-
duos sólidos urbanos, para resíduos sólidos perigosos, para resíduos industriais
banais e para resíduos inertes;

2. Infra-estruturas de tratamento de resíduos sólidos urbanos como estações de
compostagem, estações de transferência, estações de triagem e incineradoras;

3. Lixeiras ou espaços de deposição incontrolada de resíduos sem qualquer siste-
ma de controle, contenção ou confinação, activas ou abandonadas e ainda en-
tulheiras e sucateiras;

4. Estações de tratamento de águas para abastecimento público e de águas resi-
duais, leitos de macrófitas e sistemas de lagunagem, que incluem os locais de
depósito de lamas e resíduos provenientes de estações de tratamento de águas
residuais.
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Estaleiro e zonas de construção
[JV]

Escavações [NL]

Estaleiro de construção  [NG]
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1.3.3
Zonas de Construção

Espaços em desenvolvimento construtivo, escavações e estaleiros, e inclui instalações
públicas e industriais, infra-estruturas da rede rodoviária ou ferroviária, diques e barra-
gens, entre outras, desde que em construção (CAETANO et al., 2006; NÉRY, 2007).
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Campo de Golfe [NL]

Hipódromo [NG]

Zonas verdes da Universidade de
Aveiro  [NG]
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1.4
Zonas artificializadas não agrícolas com vegetação

Incluem-se nesta classe zonas artificializadas ou áreas naturais aproveitadas para
uso recreativo e de lazer. Incluem-se nesta categoria os parques verdes urbanos, equi-
pamentos de desporto e de lazer, cemitérios quando inseridos no tecido urbano,
equipamentos culturais (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Enquadram-se nesta classe:

1. Zonas verdes urbanas que incluem matas urbanas, parques urbanos, jardins
públicos e particulares, cemitérios, hortas urbanas, jardins zoológicos e jardins
botânicos e zonas verdes de enquadramento;

2. Equipamentos de desporto e lazer que abrangem campos de golfe, campos
de futebol, pavilhões gimnodesportivos, espaços gimnodesportivos, campos
de ténis, hipódromos, parques desportivos, parques de campismo, praças de
touros, zonas de feiras de levante e festas populares.
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Zona verde utilizada para fins re-
creativos [NG]

Zona verde urbana em Vendas
Novas [AS]

Zonas verdes de enquadramento
[JV]
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1.4.1
Zonas verdes urbanas

Áreas verdes no interior e periferia de zonas urbanas usos predominantemente públicos,
e com funções de recreio e de enquadramento da estrutura urbana. Nesta classe
enquadram-se áreas verdes urbanas, com superfície superior à AMC e inclusas ou
adjacentes ao tecido urbano, de uso predominantemente público, e com funções de
recreio e de enquadramento da estrutura urbana (CAETANO et al., 2006b; NÉRY,
2007).
Esta classe inclui:

1. Matas urbanas e áreas verdes de vegetação dominante de natureza arbórea,
localização sub- ou peri-urbana e normalmente com áreas superiores a 50 ha;

2. Parques urbanos, áreas verdes de inserção urbana destinados ao recreio e la-
zer com área superior à AMC;

3. Jardins públicos e particulares, áreas verdes com vegetação ordenada de usu-
fruto público ou particular com áreas inferiores à AMC;

4. Cemitérios com vegetação inclusos em aglomerados urbanos;
5. Hortas urbanas destinadas à horticultura e lazer cedidas a particulares e geridas

em pequenos lotes de 100 a 200 m2 cada;
6. Jardins zoológicos e jardins botânicos inclusos ou adjacentes a zonas de tecido

urbano destinados à aclimatação e exposição de espécies animais e vegetais,
assim como ao desenvolvimento científico;

7. Zonas verdes de enquadramento, espaços verdes sem vocação directa de re-
creio e lazer com funções de enquadramento paisagístico de construções,
vias urbanas e outras infra-estruturas.
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Parque de campismo junto ao Rio
Douro [NG]

Estádio de futebol [AS]

Parque de merendas [NL]
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1.4.2
Equipamentos de desporto ou lazer

Espaços e estruturas desportivas, de recreio e lazer, incluindo:
1. Campos de golfe incluindo lagos, infra-estruturas de apoio, campos de treino,

espaços verdes;
2. Campos de futebol incluindo campos de treino e infra-estruturas associadas;
3. Pavilhões ginmodesportivos e outros espaços cobertos para prática de despor-

tos;
4. Espaços gimnodesportivos ao ar livre, multifuncionais, para a prática desportiva

e infraestruturas associadas;
5. Campos de ténis de terra batida ou piso artificial, e infra-estruturas associadas;
6. Hipódromos destinados à prática da equitação, e infra-estruturas associadas;
7. Parques desportivos normalmente confinados, que pode ter diversos campos,

destinados a diferentes desportos;
8. Autódromos e outros espaços destinados a desportos motorizados;
9. Parques de campismo destinados, quer a título gratuito, quer oneroso, à instala-

ção temporária de tendas, aluguer de bungalows ou outros abrigos semelhantes,
e à permanência de reboques ou veículos habitáveis designadamente carava-
nas ou roulottes;

10. Praças de touros e infra-estruturas de apoio;
11. Zonas de feiras de levante e festas populares destinadas a feiras municipais,
     feiras temáticas e festas populares;
12. Outras instalações desportivas e recreativas que podem incluir campos de

tiro, jardins zoológicos e botânicos não inclusos em tecido urbano, complexos
arqueológicos a céu aberto, aldeamentos turísticos não inclusos em tecido
urbano utilizados para fins de recreio e lazer e apenas para residência tem-
porária e cemitérios com vegetação não inclusos em tecido urbano.

No caso de áreas de recreio e lazer em torno de lagos cuja superfície seja inferior à
AMC, mas com superfície total superior à AMC, as referidas áreas e o plano de água
devem ser representadas por um polígono único (CAETANO et al., 2006b).
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Campos agrícolas de sequeiro [NG]

Áreas agrícolas com árvores dis-
persas [NL]

Vinhas de Portalegre [JP]
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2.
Zonas agrícolas

Entende-se por espaço agrícola, em termos de uso dominante do solo, o conjunto de
espaços ou áreas com características adequadas à actividade agrícola (DGOTDU,
1994).
Esta classe inclui:

1. Terras aráveis com culturas anuais cerealíferas, forrageiras ou industriais, de
sequeiro e de regadio;

2. Culturas permanentes onde se incluem pomares, olivais, vinhas e sistemas
mistos de culturas permanentes, de regadio e de sequeiro;

3. Pastagens onde se enquadram prados higrofílicos, mesofílicos e xerofílicos e
ainda pastagens permanentes;

4. Zonas agrícolas heterogéneas que abrangem associações de culturas anuais
com culturas permanentes e sistemas culturais e parcelares complexos;

5. Espaços agro-florestais, espaços agro-silvo-pastoris com características marca-
damente multifuncionais, que incluem também espaços desta natureza deixados
ao abandono.
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Arrozais em Alcácer-do-Sal [NG]

Campos agrícolas com culturas
anuais [NG]

Campos agrícolas em Castro-Ver-
de [NG]
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2.1
Terras aráveis

Terras agrícolas sob o regime de rotação para culturas anuais, que inclui culturas
cerealíferas de sequeiro e regadio, culturas em campos inundados tais como
arrozais (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007), culturas forrageiras, culturas indus-
triais e hortícolas.
Esta classe inclui:

1. Terras aráveis não irrigadas com culturas cerealíferas, forrageiras e industriais
de sequeiro;

2. Terras permanentemente irrigadas com culturas cerealíferas, forrageiras e in-
dustrias de regadio, e ainda culturas hortícolas;

3. Arrozais em exploração ou abandonados.
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Zonas agrícolas em Óbidos [NG]

Restolho [NG]

Seara de Aveia em Alvito [NG]
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2.1.1
Terras aráveis não irrigadas

Áreas ocupadas por culturas de sequeiro, as quais prescindem de sistemas de rega
para a sua sobrevivência (CAETANO et al., 2006b), que, segundo NÉRY (2007) inclui
cultivo de flores e vegetais, incluindo estufas de plástico ou vidro, plantas aromáticas,
medicinais e culinárias, e não inclui pastagens permanentes.
Esta classe inclui culturas cerealíferas de sequeiro (como trigo, milho, cevada, aveia),
plantas plurianuais tais como o espargo e chicória, culturas semipermanentes como o
morango, terrenos em regime de pousio agrícola até um máximo de 3 anos, terras
aráveis drenadas, culturas com infestantes, culturas industriais tais como plantas têxteis
e oleaginosas, tabaco, condimentos, flores em regime de rotação, cultivos industriais
de flores tais como a lavanda, viveiros de árvores de fruto e arbustos, culturas de se-
queiro destinadas à produção de forragem para consumo animal (FERNANDES et al.,
2006; NÉRY, 2007).
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Perímetros irrigados junto à Barra-
gem do Divor [NG]

Áreas irrigadas no Vale do Arnóia
[NG]

Pivot em Reguengos-de-Monsaraz
[NG]
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2.1.2
Terras permanentemente irrigadas

Culturas irrigadas permanentemente ou periodicamente, que usem infra-estruturas de
rega permanentes. A maioria das culturas deste tipo não pode ser cultivada sem
fornecimento artificial de água (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Segundo NÉRY (2007) esta classe ainda inclui sistemas de irrigação recentemente
abandonados, se os solos ainda conservarem humidade e se a infra-estrutura de rega
está presente, e pastagens semeadas, em zonas com rotação de culturas, se a infra-
-estrutura de rega estiver presente permanentemente.
Esta classe inclui:

1. Culturas arvenses de regadio, cerealíferas, forrageiras ou industriais, como o
trigo mole, trigo rijo, cevada, triticale, milho, sorgo, girassol, colza, soja, linho,
cânhamo, entre outras;

2. Culturas hortícolas que compreendem a olericultura, as plantas ornamentais,
as plantas aromáticas e medicinais, entre outras.
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Arrozais [NG]

Arrozais em Alcácer-do-Sal [NG]

Restolho de Arrozais
Landeira [NG]
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2.1.3
Arrozais

Esta classe inclui áreas que são periodicamente inundadas e preparadas para o cultivo
do arroz, e abrange igualmente os arrozais abandonados. Segundo FEIO (1991) o
arroz é uma cultura irrigada que necessita de cerca de três vezes mais água do que a
generalidade das outras culturas regadas no clima do sul de Portugal. A terra tem que
estar aplanada e encanteirada, com pequenos muros de terra chamados “mestras”,
para reter as águas e poder dominá-las. É uma das raras culturas que não precisa do
solo arejado, pois tecidos especializados conduzem o oxigénio à raiz.
Esta classe inclui zonas de uso agrícola, preparadas para o cultivo do arroz, localizando-
-se normalmente na proximidade de planos de água e estando periodicamente inunda-
das (CAETANO et al., 2006b). Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui os arrozais e
os canais de irrigação.
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Pomares em Odivelas (Ferreira-do-
-Alentejo) [NG]

Olival em Ferreira-do-Alentejo
[NG]

Vinhas em Valverde (Évora) [NG]
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2.2
Culturas permanentes

Culturas que ocupam a terra durante um longo período e fornecem repetidas colheitas.
Zonas ocupadas por culturas permanentes, do tipo arbóreo e arbustivo, que não estejam
sujeitas a um regime de rotação de culturas, que inclui culturas de espécies lenhosas,
tais como pomares, olivais, souto manso, nogueirais, culturas com porte arbustivo tais
como vinhas (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Incluem-se nesta classe:

1. Vinhas, de sequeiro ou regadio, associadas ou não a outras culturas permanen-
tes;

2. Pomares, de sequeiro ou regadio, associadas ou não a outras culturas perma-
nentes;

3. Olivais, de sequeiro ou regadio, associadas ou não a outras culturas permanen-
tes, incluindo olivais abandonados.
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Bacelos na zona Oeste [NG]

Vinhas em Borba [NG]

Douro vinhateiro [NG]
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2.2.1
Vinhas

Áreas plantadas com vinhas, nas quais a vinha ocupa mais de 50% do terreno ou
determina o uso do mesmo. Abrange vinhas para produção de uva de mesa e uva de
vinho (CAETANO et al., 2006b). Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui viveiros de
uva para vinho em zonas de vinha; vinhas para produção de uva para vinho; vinhas
para produção de uva de mesa ou passa de uva; e sistemas parcelares complexos em
que as parcelas com vinha ocupam pelo menos 50% da superfície.
Enquadram-se nesta classe

1. Vinhas de sequeiro e de regadio;
2. Vinhas associadas a outras culturas permanentes, de sequeiro e de regadio.
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Ameixeiras [ED]

Pomares em Borba [NG]

Pomar de prunoídeas [NG]
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2.2.2
Pomares

Parcelas plantadas com árvores de fruto ou plantas de baga, de uma ou várias espécies
(CAETANO et al., 2006).
Esta classe subdivide-se em:

1. Pomares de sequeiro (alfarrobeira, amendoeira, figueira, entre outras);
2. Pomares de regadio (citrinos de regadio, ameixeiras de regadio, entre outras);
3. Pomares associados a outras culturas permanentes de sequeiro ou de regadio.

Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui plantações de lúpulo, plantações de frutos de
baga, plantações de vimeiros para cestaria, árvores de fruto em estufa, pomares aban-
donados em que ainda seja visível o alinhamento característico das culturas, culturas
de lenhosas tais como castanheiro manso e pinheiro manso, plantações permanentes
de rosas para floricultura, árvores de fruto tropicais e culturas industriais permanentes.
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Aspecto geral de um olival tradi-
cional [NG]

Olival em Silveiras (Vendas Novas)
[NG]

Olival intensivo de regadio [NG]
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2.2.3
Olivais

Formações de tipo pomar com oliveira (Olea europaea var. oleaster). Segundo CAE-
TANO et al. (2006b) são áreas de uso agrícola com plantações de oliveiras para pro-
dução de azeitona.
Podem distinguir-se nesta classe os olivais de sequeiro, os olivais intensivos de regadio,
e ainda olivais associados a outras culturas permanentes, de sequeiro ou de regadio.
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Presença de gado ovino nas pas-
tagens [NG]

Pastagens para gado bovino [NG]

Lameiros [AF]
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2.3
Pastagens

As pastagens consistem em formações de gramíneas (terófitos e hemicriptófitos), de
baixo porte pela acção de corte, quer por animais, quer por máquinas, não integradas
em rotações de cultivos anuais (LOUREIRO & CRUZ, 1993), e constituem terrenos
usados para pastoreio. A pastagem pode ser natural ou semeada, e pode inclusivamente
a colheita realizar-se de forma mecânica. Não podem existir mais de 10% de árvores.
Podem ser descritas como áreas de utilização extensiva com vegetação herbácea.
Têm quase sempre presente estruturas agrícolas, tais como sebes ou cercados, abrigos,
comedouros e bebedouros (CAETANO et al., 2006b). Terras não integradas em sistemas
culturais rotativos, permanentemente utilizadas (pelo menos 5 anos) para a produção
de forragens, que inclui espécies herbáceas naturais ou semeadas, pastagens não
melhoradas ou pouco melhoradas sujeitas a pastoreio ou colheita mecânica (CAETANO
et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Incluem-se nesta classe os prados de lima ou lameiros, os prados higrofílicos, me-
sofílicos e xerofílicos e ainda pastagens permanentes.
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Pastagem entre Aljustrel e Ervidel
[NG]

Pastagem em Arraiolos [NG]

Pastagem em Évora [NG]
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2.3.1
Pastagens

Agrupamentos constituídos basicamente por gramíneas (terófitos e hemi-criptófitos),
que usualmente são os primeiros colonizadores após a eliminação total do coberto
vegetal.
Esta classe subdivide-se em:

1. Prados limados ou lameiros, que constituem áreas de terreno mais ou menos
extensas de pastagens permanentes cuja origem e conservação está inti-
mamente ligada à presença de água (GOMES, 1996), de prados plurianuais
temporários, com grande riqueza de espécies vegetais, geralmente regados
durante todo o ano;

2. Prados higrofílicos sob a influência permanente ou prolongada de água subterrâ-
nea ao nível da zona radicular;

3. Prados mesofílicos de baixas altitude, pobres, de feno;
4. Prados xerofílicos de floração primaveril ou estival, dominados por gramíneas

anuais ou vivazes e submetidos a uma pressão variável de pastoreio;
5. Pastagens permanentes que compreendem associações de plantas vivazes

que, submetidas a um determinado tratamento constante, mantêm um certo
equilíbrio.

Segundo NÉRY (2007) são zonas não sujeitas a um regime de rotações de culturas,
com cobertura herbácea densa e composição florística dominada por gramíneas,
geralmente destinadas a pastoreio, mas a forragem pode ser recolhida mecanicamente.
Segundo a mesma autora esta classe inclui pastagens temporárias e artificiais, não
sujeitas a um regime de rotação de culturas, que se tornem pastagens permanentes 5
anos após a lavra; terras aráveis abandonadas não sujeitas a um regime de rotação,
usadas como pastagens (após 3 anos); pastagens que contenham com manchas de
terras aráveis, ocupando estas menos de 25% da superfície total; pradarias húmidas
com coberto herbáceo dominante; e pastagens árvores e arbustos dispersos (10-20%
da superfície da parcela).
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Culturas anuais sob coberto flo-
restal [NG]

Girassol em áreas com árvores
dispersas [NG]

Montado de azinho [NG]
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2.4
Zonas agrícolas heterogéneas

Esta classe abrange áreas agrícolas com diversos tipos de associações entre culturas
anuais, pastagens, culturas permanentes, espécies de porte arbóreo e áreas naturais.
Inclui culturas anuais e/ou pastagens associadas a culturas permanentes, culturas
anuais ou permanentes cultivadas sob coberto florestal, zonas de mosaicos de culturas
anuais, pastagens e/ou culturas permanentes, e paisagens em que as culturas e pas-
tagens se encontrem misturadas com áreas de vegetação natural ou áreas naturais
(CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Enquadram-se nesta classe:

1. Culturas anuais associadas a culturas permanentes, que compreendem culturas
não permanentes com mais de 50% de ocupação associadas com culturas
permanentes na mesma parcela de terreno;

2. Sistemas culturais e parcelares complexos com cultivos muito diversos e inter-
calados entre si, constituindo zonas de pequenas parcelas agrícolas com usos
muito diversificados;

3. Zonas principalmente agrícolas com espaços naturais importantes, em particular
áreas agrícolas associadas a matas e povoamentos florestais ordenados ocu-
pando pequenas superfícies, sebes de compartimentação ou pequenas áreas
com formações vegetais densas ou abertas de baixo porte.
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Olival associado a culturas anuais
[NG]

Culturas anuais associadas a po-
mares de citrinos [NG]

Culturas anuais associadas a vi-
nha [CG]
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2.4.1
Culturas anuais associadas a culturas permanentes

Áreas onde se verificam associações de culturas anuais e/ou pastagens com culturas
permanentes numa mesma parcela. As culturas anuais e/ou pastagens devem ocupar
pelo menos 50% da superfície sob um coberto superior ou igual a 30% de árvores de
fruto, oliveiras ou vinhas (CAETANO et al., 2006b). Segundo NÉRY (2007) esta classe
inclui culturas anuais sob coberto de árvores de fruto, oliveiras ou vinhas, sendo o
copado razoavelmente fechado; culturas anuais inseridas numa estrutura reticular de
linhas de culturas permanentes; parcelas de culturas anuais em mosaico com parcelas
de culturas permanentes/pastagens com área inferior à AMC, num arranjo irregular
em que o todo é dominado por culturas anuais e em que nenhuma das culturas ocupa
mais de 75%.
Enquadram-se nesta classe:

1. Culturas anuais associadas a culturas permanentes de sequeiro ou de regadio,
que compreendem culturas anuais, com mais de 50% de ocupação associadas
com culturas permanentes de sequeiro;

2. Áreas agrícolas de culturas anuais com árvores dispersas, que integram culturas
anuais, com mais de 50% de ocupação associadas a árvores dispersas (com
menos de 10% de ocupação), em particular sobreiro e azinheira.
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Mosaico agrícola na zona Oeste
[NG]

Hortas e pequenos pomares sepa-
rados por sebes [NL]

Serra de Montesinho [AF]



151

2.4.2
Sistemas culturais e parcelares complexos

Cultivos muito diversos e intercalados entre si, constituindo zonas de pequenas parcelas
agrícolas com usos muito diversificados (LOUREIRO & CRUZ, 1993). Verifica-se a
justaposição de diversas parcelas de culturas permanentes, não permanentes e pasta-
gens. Segundo CAETANO et al. (2006b) este tipo de ocupação está muitas vezes si-
tuado na proximidade de aglomerados urbanos ou rurais em resultado da produção
agrícola de frutos ou legumes para consumo próprio, e podem ainda incluir estruturas
urbanas de povoamento descontínuo se ocuparem menos de 30% da área. Ainda
segundo este autor esta classe abrange áreas de uso agrícola nas quais se verificam
mosaicos de parcelas inferiores à AMC, correspondentes a diversificadas combinações
entre culturas anuais, pastagens e culturas permanentes, e podem ainda integrar terras
incultas em pousio e hortas para produção de legumes frescos com sulcos de irrigação.
Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui parcelas mistas de cultura permanentes,
zonas intersticiais não artificializadas em zonas de tecido urbano descontínuo (de
superfície seja inferior à AMC), mosaicos de zonas cultivadas e edifícios dispersos em
que as parcelas construídas ocupem menos de 30% da superfície total, instalações
específicas para veraneio e parcelas com pastagens.
Esta classe subdivide-se em sistemas culturais e parcelares complexos de sequeiro,
de regadio e mistos.
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Serra de Montesinho [AF]

Áreas agrícolas entre espaços
florestais [NL]

Zonas agrícolas com espaços na-
turais [AF]



153

2.4.3
Zonas principalmente Agrícolas com zonas naturais importantes

Áreas agrícolas associadas a matas e povoamentos florestais ordenados ocupando
pequenas superfícies, ou a sebes de compartimentação ou a pequenas áreas com for-
mações vegetais densas ou abertas de baixo porte (lenhosas e herbáceas) (LOUREIRO
& CRUZ, 1993).
Áreas ocupadas principalmente por agricultura com espaços naturais de dimensão
significativa numa associação em justaposição. Inclui pequenas áreas de espaços
naturais com superfície inferior à AMC, inseridas numa matriz de áreas agrícolas
também com superfície inferior à AMC, ou vice-versa, desde que tanto a proporção de
espaços naturais como a proporção de áreas agrícolas seja superior a 25% e inferior
a 75%, ou seja, que nenhuma das ocupações possa ser considerada dominante
(CAETANO et al., 2006b).
Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui parcelas de terras aráveis de sequeiro e re-
gadio com área inferior à AMC, parcelas de terras aráveis com área inferior à AMC
com culturas permanentes, ocorrência esporádica de edifícios dispersos de aglomera-
dos rurais ou explorações agrícolas área inferior à AMC, hortas para produção de le-
gumes frescos com sulcos de irrigação, associados a parcelas com zonas remanes-
centes de florestas naturais com área inferior à AMC, com vegetação arbórea e
arbustiva, planos de água de pequenas dimensões e montes de pedras dispersos
resultantes da limpeza de campos agrícolas.
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Montado de azinho [NG]

Povoamentos de pinheiro-manso
com pastagem [NG]

Montado com cultura no sub-co-
berto [NG]
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2.4.4
Zonas agro-florestais

Os sistemas agro-florestais consistem na combinação de plantas lenhosas que exploram
horizontes profundos do solo, com plantas herbáceas que ocupam a superfície e deixam
de necessitar de água, porque secam no início do estio.
Segundo LOUREIRO & CRUZ (1993) estas áreas em que as terras ocupadas por agri-
cultura não são predominantes (menos de 50% da área total). Para CAETANO et al.
(2006) os sistemas agro-florestais consistem na associação de culturas anuais ou
pastagens sob coberto de espécies florestais com um grau de coberto superior ou
igual a 10%. Segundo NÉRY (2007) esta classe ainda inclui zonas com árvores florestais
imbricadas com árvores de fruto/oliveiras, nos casos em que não haja dominância de
nenhum dos tipos de árvores.
O sistema mais representativo desta classe é o montado. Uma característica funda-
mental dos montados é a não existência de continuidade de vegetação, ao nível vertical,
entre aqueles dois estratos (ONOFRE, 2007). Os montados são um tipo muito particular
de formações florestais semi-naturais típicos das regiões mediterrânicas e de tendência
cultural extensiva, no qual a variável discriminante relativamente a outras explorações
de sistemas agro-silvo-pastoris é a presença de sobreiros e/ou azinheiras em povoa-
mentos abertos e irregulares, em povoamentos estremes ou associados com outras
espécies, e com um sub-coberto constituído por matos, culturas agrícolas não intensivas
ou pastagens naturais ou seminaturais (COELHO, 1996a; ALVES et al., 1998; COSTA
& PEREIRA, 2007a). Quanto às espécies arbóreas mais típicas, para além das referidas,
podem ainda ocorrer montados puros ou mistos com carvalho-negral (ALVES et al.,
1998). Segundo ONOFRE (2007) a densidade do arvoredo poderá variar entre os povoa-
mentos muito ralos, com menos de 40 árvores/ha, até povoamentos densos, com 200
ou mais árvores/ha.
Esta classe inclui povoamentos florestais multifuncionais associados a pastagens, a
culturas anuais ou a culturas permanentes e inclui ainda zonas agro-florestais aban-
donadas.
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Área florestal na Lousã [NG]

Matos com espécies esclerofíticas
[NG]

Praia de arriba [NG]
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3.

Zonas onde se incluem florestas (naturais, semi-naturais ou de produção), zonas com
vegetação arbustiva e herbácea, e áreas naturais com pouco, ou mesmo sem coberto
vegetal (CAETANO et al., 2006b).
Esta classe subdivide-se em:

1. Florestas que abrangem florestas puras e mistas, plantadas ou espontâneas,
de folhosas e/ou resinosas;

2. Zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea que inclui prados naturais, ma-
tos, matagais e floresta ou vegetação arbustiva de transição;

3. Zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa onde se enquadram praias,
dunas ou areais, rochas nuas, zonas de vegetação esparsa e ainda zonas
ardidas recentemente.

Considerou-se a necessidade de adaptar as classes 3.2.2 e 3.2.3, facto descrito no
texto de enquadramento, de “Charnecas e matos” e “Vegetação esclerofítica” para
“Matos” e “Matagais” respectivamente, de forma a incluir todas as formações arbustivas
que ocorrem em Portugal de forma coerente.
A classe 3.3.5 (“Neves eternas e glaciares”) embora esteja incluída na legenda
apresentada, não foi descrita no âmbito do presente trabalho.

Zonas florestais e semi-naturais
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Perímetro florestal da Herdade da
Contenda [NG]

Área florestal na Serra de Valverde
[NG]

Diversidade de espécies na Serra
de Monfurado [NG]
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3.1
Florestas

Floresta define-se como uma formação vegetal lenhosa ou um ecossistema onde as
árvores ocupam um lugar predominante (BIROT & LACAZE, 1993). Segundo CARVA-
LHO & LOPES (2001) entende-se por área arborizada uma área ocupada por espécies
arbóreas florestais, desde que estas apresentem um grau de coberto igual ou superior
a 10% e ocupem uma área igual ou maior a 0,5 ha. A DGRF (2005) entende por flores-
ta como a extensão de terreno com área superior a 5000 m2 e largura superior a 20 m,
com um grau de coberto (definido pela projecção horizontal das copas e área total da
parcela) superior a 10%, onde se verifica a presença de arvoredo florestal que pelas
suas características ou forma de exploração tenha atingido, ou venha a atingir, porte
arbóreo (altura superior a 5 m), independentemente da fase em que se encontre no
momento da observação.
A ocupação do solo de natureza florestal está dividida em folhosas e resinosas, em
povoamentos puros (quando uma só espécie é responsável por mais de 75% do coberto)
ou mistos (havendo várias espécies em presença, nenhuma atinge os 75%, conside-
rando-se a espécie dominante aquela que é responsável pela maior parte do coberto),
ou em formações espontâneas.
Esta classe abrange zonas ocupadas por florestas ou bosques, com espécies autócto-
nes ou exóticas, resultantes de regeneração natural ou organizadas em povoamentos
destinados à produção de madeira e outros produtos florestais que não o fruto. As
árvores devem, em condições climatéricas normais, ter uma altura superior ou igual a
5 metros e no seu conjunto constituírem uma área de coberto superior ou igual a 30%.
O uso das áreas de sob coberto não é dedicado à agricultura nem a actividades re-
creativas (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007). No caso de plantações recentes,
utiliza-se um limiar de 500 indivíduos/ha (NÉRY, 2007).
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Povoamento de Castanheiros [NG]

Povoamento de Sobreiros [NG]

Povoamento de Eucaliptos [NG]
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3.1.1
Floresta de folhosas

Florestas constituídas por formações vegetais em que predominam as angios-pérmicas
planifólias espontâneas ou sujeitas a forte intervenção silvícola, com plantações regu-
lares e níveis de crescimento bem distintos (LOUREIRO & CRUZ, 1993). Esta classe
inclui zonas florestais em que o copado cobre mais de 30% da superfície ou plantações
com mais de 500 indivíduos/ha, e em que as espécies de folhosas representam mais
de 75% do total (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui plantações de eucalipto, florestas de folhosas
perenifólias constituídas por espécies esclerófilas, plantações recentes de caducifólias,
castanheiros e nogueiras para produção de madeira, florestas de zambujeiros, bosques
de folhosas em dunas, zonas de floresta de transição em que o copado apresente um
grau de coberto superior a 50% se o diâmetro à altura do peito for pelo menos de
10cm, bosques mistos de folhosas e de coníferas em dunas e cortes rasos.
Esta classe subdivide-se em:

1. Povoamentos puros e mistos de folhosas sujeitos a forte intervenção silvícola,
com plantações regulares e níveis de crescimento bem distintos com sobreiro,
azinheira, castanheiro-bravo, carvalho-roble, carvalho-negral, carvalho-cerqui-
nho, outros carvalhais caducifólios e marcescentes, eucalipto, outras folhosas
caducifólias e perenifólias, autóctones e exóticas;

2. Formações espontâneas de folhosas onde se incluem os carvalhais caducifólios
de carvalho-roble e carvalho-negral, os carvalhais marcescentes de carvalho-
-cerquinho, os sobreirais e os azinhais, os vidoais, castinçais, amiais, salguei-
rais, freixiais, choupais, ulmeirais e matas mediterrânicas de zambujeiro.
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Povoamento de pinheiro-bravo [JP]

Povoamento de pinheiro-manso
[NG]

Povoamento misto de resinosas
em Miranda do Corvo [NG]
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3.1.2
Floresta de resinosas

Formações vegetais de porte arbóreo em povoamentos irregulares em que predominam
as gimnospérmicas de folhas aciculares ou escamiformes espontâneas ou sujeitas a
forte intervenção silvícola, com plantações regulares e níveis de crescimento bem dis-
tintos (LOUREIRO & CRUZ, 1993).
Esta classe subdivide-se em:

3. Povoamentos puros e mistos de resinosas sujeitos a forte intervenção silvícola,
com plantações regulares e níveis de crescimento bem distintos com pinheiro-
-bravo, pinheiro-manso e outras resinosas autóctones ou exóticas;

4. Formações espontâneas de resinosas, embora, segundo ALVES et al. (1998),
estas formações sejam muito raras, sendo possível encontrar matas de pinheiro-
-bravo e pinheiro-manso, próximo do litoral em solos arenosos, que se poderão
considerar como semi-naturais, e ainda pequenos núcleos de pinheiro-silvestre
e de teixo em locais quase inacessíveis e abrigados.

Florestas em que as espécies arbóreas gimnospérmicas, espontâneas ou sujeitas a
forte intervenção silvícola representam uma área superior ou igual a 75% de floresta
em superfície ocupada ou, no caso de plantações jovens, em número de indivíduos
(CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007). Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui
florestas de coníferas não perenifólias dominadas por espécies de lariço, plantações
recentes de coníferas, bosques de coníferas em dunas, matagais arborescentes de
dominados por zimbro, bosques de coníferas e cortes rasos.
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Povoamento de pinheiro-bravo e
eucalipto [NG]

Povoamento de pinheiro-bravo e
sobreiro [NG]

Povoameno misto de sobreiro e
pinheiro-manso [NG]
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3.1.3
Florestas mistas de folhosas e resinosas

Formações vegetais de porte arbóreo, compostas por mistura de folhosas e resinosas
de várias espécies, sem dominância de espécies.
Florestas compostas por mistura de folhosas e resinosas espontâneas ou sujeitas a
forte intervenção silvícola, em que nenhum dos tipos de árvores ocupa uma área superior
ou igual a 75% da floresta (CAETANO et al., 2006b). Esta classe inclui zonas em que
o copado cobre mais de 30% da superfície ou plantações com mais de 500 indivíduos/
ha (NÉRY, 2007). Segundo a mesma autora esta classe inclui ainda bosques mistos
de folhosas e de coníferas em dunas e cortes rasos.
Esta classe subdivide-se em:

1. Povoamentos mistos de folhosas e resinosas, sobre o qual é possível determinar
a dominância de uma espécie;

2. Florestas com mistura de várias espécies florestais sem dominância de espé-
cies.
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Aspecto de um prado natural [NG]

Vegetação esclerofítica [NG]

Esteval [NG]
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3.2

Zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácia

Áreas com coberto vegetal composto principalmente por arbustos e vegetação herbá-

cea. Inclui comunidades de herbáceas, sebes, coníferas anãs, matos, vegetação escle-

rófita, prados e florestas abertas, degradadas ou em regeneração. (CAETANO et al.,

2006b). Incluem zonas com vegetação arbustiva ou herbácea com pastagens pobres,

áreas ruderalizadas matos, matagais, vegetação arbórea e arbustiva de transição.

Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui matos das zonas temperadas, charnecas

atlânticas, comunidades de herbáceas e arbustivas, matos esclerófilos mediterrânicos

e submediterrânicos perenifólios, prados secos termófilos de baixa altitude, prados

mesófilos de baixa altitude e prados de montanha.

No entanto, como referido anteriormente, e devido ao nível de detalhe pretendido foi

necessário proceder a alguns ajustes de forma a enquadrar de forma coerente as

comunidades arbustivas que ocorrem em Portugal.

Assim, incluem-se nesta classe:

1. Prados naturais onde se enquadram prados naturais mesofílicos, pastagens

pobres, trilhos e aceiros;

2. Matos xerofílicos, mesofílicos, higrofílicos e exóticos;

3. Matagais xerofílicos, mesofílicos, higrofílicos e exóticos;

4. Floresta ou vegetação arbustiva de transição onde se incluem os matagais de

quercíneas e os matagais mistos mediterrânicos.
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Pastagens naturais pobres [NL]

Prado de papoilas [JG]

Terrenos usados para pastoreio
[NG]
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3.2.1
Prados naturais

Áreas naturais compostas essencialmente por vegetação herbácea (principalmente
gramíneas) com mais de 75% de cobertura, não podendo existir mais que 10% de
árvores. Consistem em áreas de vegetação herbácea de baixa produtividade, com
altura máxima de 150 cm, que se desenvolvem com um mínimo de intervenção humana
(CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007). Esta classe subdivide-se em:

1. Prados naturais mesofilos, pobres e de baixa altitude;
2. Pastagens pobres que compreendem formações associadas a prados pobres,

zonas sujeitas a intenso pisoteio e formações ruderais;
3. Trilhos e aceiros Formações lineares associadas à movimentação espontânea

ocasional de pessoas ou animais, sem infra-estruturação e com vegetação
esparsa, ou aceiros instalados e mantidos como faixas de gestão de combustí-
vel. As formações vegetais associadas a trilhos e aceiros são de elevada com-
plexidade, e de características ruderais podendo a quase totalidade de táxo-
nes nelas ocorrentes suportarem tensões ambientais de elevada amplitude.
Nestas formações ocorrem, para além de numerosas gramíneas, Urtica spp.,
Asphodelus spp., entre outras espécies.

Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui prados húmidos com coberto herbáceo
dominante, prados naturais com árvores e arbustos dispersos que ocupem menos de
25% da superfície, pastagem com produtividade anual inferior a 1500 unidades de
forragem/ha, zonas com coberto herbáceo composto por espécies não palatáveis e
inadequadas para alimentação do gado, prados ou pastagens abandonadas em que a
vegetação lenhosa e semi-lenhosa ocupe menos 75% da superfície da parcela, prados
em solos calcários com uma proporção elevada de espécies calcícolas, prados com
afloramentos rochosos que ocupem menos de 25% da superfície, e prados utilizados
como pastagem não sujeitos a segadura ou aplicação de fertilizantes e pesticidas,
drenagem, sementeira, ou outro tipo de maneio agrícola (excepto fogo controlado para
renovação de pastagem).
São excluídos desta classe os prados halofílicos típicos de zonas de sapal.
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Urzal [NG]

Sargaçal [NG]

Tojal [NG]
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3.2.2
Matos

A designação mato refere-se a formações lenhosas dominadas por arbustos baixos, e
inclui matos que representam as fases evolutivas de campos anteriormente agricultados
(geralmente designados por charnecas), matos baixos de porte subarbustivo com
densidade variável, e matos de porte médio de altura não superior a 1,5 m (ALVES et
al., 1998; CAPELO & ONOFRE, 2001b), muitas vezes apresentando-se como pequenos
tufos esparsos entre as manchas de herbáceas.
Esta classe inclui:

1. Formações não epinescentes, predominantemente afilas, como piornais de
Lygos sphaerocarpa e Genista florida; escovais de Genista polyanthos; giestais
de Cytisus multiflorus e Cytisus striatus; e codeçais de Adenocarpus spp.;

2. Urzais de médio porte com Erica australis e Erica lusitanica, e urzais de baixo
porte de Calluna vulgaris, de Erica ciliaris, de Erica tetralix e de Erica umbellata;

3. Tojais de Ulex spp., Stauracanthus spp. e Genista spp.;
4. Estevais e sargaçais dominados por Cistus spp. e Halimium spp.;
5. Matos de labiadas de porte médio como rosmaninhais com Lavandula

sampaioana e Teucrium spp., e de porte baixo como tomilhais com Teucrium
polium ssp. capitatum, Thymus spp., Coridothymus capitatus, Thymbra capitata;

6. Carrascais de baixo e médio porte dominados por Quercus coccifera;
7. Zimbrais de baixo porte dominados por Juniperus navicularis, zimbrais de alti-

tude em almofadilha dominadas por Juniperus communis ssp. nana;
8. Camarinhais de Corema album;
9. Carquejais dominadas por Chamaespartium tridentatum;
10. Outros matos autóctones;
11. Matos exóticos dominados por Hakea sericea.

Excluem-se desta classe os matos hidrófilos típicos de pauis ou sobre solos turfosos,
e os matos halofílicos típicos de sapal (sapais arbustivos).
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Machial com espécies esclerófilas

Matagal na Serra de Monfurado
[MP]

Retamal
Redondo [NG]
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3.2.3
Matagais

Segundo PEDRO (1998) os matagais são comunidades mais ou menos fechadas de
comunidades arbustivas. Para LOUREIRO & CRUZ (1993) os matagais são formações
de porte variável, mas frequentemente entre os 2 e os 7 metros de altura, constituídos
usualmente por espécies arbustivas e arbóreas do sub-coberto das matas, e resultado
quer da degradação das matas, quer de uma fase avançada de regeneração das mes-
mas. Segundo ALVES et al. (1998) os matagais são em geral muito densos, com
comunidades arbustivas e subarbóreas, com altura superior a 1,5 m e inferior a 3 m.
Para CAPELO & ONOFRE (2001b) a designação matagal refere-se a formações arbus-
tivas dominadas por arbustos altos, com altura superior a 1,5 m. O matagal consiste
numa densa e muitas vezes impenetrável massa de pequenas árvores e arbustos com
uma grande diversidade de plantas rasteiras e trepadoras, com uma altura variável
entre 1,5 e 7 m.
Esta classe inclui:

1. Medronhais dominados por Arbutus unedo, carrascais de alto porte dominados
por por Quercus coccifera, loendrais com Nerium oleander, urzais de alto porte
com Erica arborea e Erica scoparia ssp. scoparia, zimbrais de alto porte com
Juniperus turbinata ou Juniperus oxycedrus, abrunhais com Prunus spinosa,
samoucais com Myrica faya, loureis com Laurus nobilis, sabugais com
Sambucus nigra, tamujais com Securinega tinctoria, tamargais com Tamarix
africana, azereirais com Prunus lusitanica ssp. lusitanica, formações de
azevinho (Ilex aquifolium), silvados dominados por Rubus spp., Rosa spp., e
Bupleurum fruticosum, e salgueirais de baixo porte dominados por Salix repens
ou Salix arenaria mas com eventual presença de Salix atrocinerea, Salix
salvifolia, Salix caprea;

2. Outros matagais autóctones;
3. Matagais exóticos dominados por espécies exóticas como Acacia spp., Hakea

spp., Albizzia lophanta, Ricinus communis, Nocotiana glauca, Schinus
terebenthifolia, Rhus coriaria, e brenhas exóticas dominadas por Ipomea
acuminta, Bilderkia aubertii, e Senecio mikanioides.

Excluem-se desta classe todas as comunidades arbustivas hidrófilas ou halófilas.
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Matagais densos de porte arbóreo
[NG]

Matagais na Serra de Monfurado
[MP]

Matagais de quercíneas em Portel
[MP]
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3.2.4
Floresta ou vegetação arbustiva de transição

Formação variando entre 2 e 8 metros de altura média, constituídas usualmente por
espécies arbóreas do sub-bosque das formações clímax.
Esta classe inclui:

1. Matagais de quercíneas caducifólias dominados por Quercus robur ou Quercus
pyrenaica;

2. Matagais de quercíneas marcescentes dominados por Quercus faginea ou
Quercus canariensis;

3. Matagais de quercíneas perenifólias dominados por Quercus rotundifolia, que
segundo PEREIRA (2008) constituem comunidades que marginam ou substi-
tuem os bosquetes de Quercus rotundifolia formando, de uma maneira geral,
um manto arbustivo constituído por diversos fanerófitos e algumas trepadeiras,
com elevada proporção de plantas de folhas grandes, algumas caducifólias e
pouco espinhosas, conferindo-lhes um aspecto impenetrável;

4. Matagais mediterrânicos mistos dominados por Olea europaea e/ou Ceratonia
siliqua com Pistacia lentiscus, Rhamnus spp., Phillyrea spp.
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Praia da Barra (Aveiro) [NG]

Afloramentos Rochosos [NG]

Área ardida recentemente [NG]
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3.3
Zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa

Esta classe inclui zonas naturais com pouca ou nenhuma vegetação, incluindo forma-
ções termófilas de terrenos arenosos ou rochosos em solos calcários ou siliciosos fre-
quentemente sujeitos a erosão, prados estépicos, prados perenes tipo-estepe, prados
perenes abertos de ervas baixas (meso e termomediterrâneos xerófilos), estepes de
Stipa tenacíssima, zonas com vegetação esparsa de terrenos rochosos em vertentes
íngremes, depósitos de vertente, passagens rochosas, comunidades vegetais em lajes
calcárias, gelo e neves eternas, dunas arenosas litorais e interiores e áreas ardidas
recentemente (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Esta classe subdivide-se em:

1. Praias, dunas ou areais onde se enquadram as praias (marítimas ou fluviais), sis-
temas de dunas frontais, sistemas de dunas sub-frontais ou dunas fixas, espa-
ços interdunares, sistemas de dunas e areais interiores e solos sem cobertura
vegetal;

2. Rochas nuas que incluem escarpas e arribas, afloramentos rochosos zonas pe-
dregosas;

3. Zonas de vegetação esparsa;
4. Zonas ardidas recentemente urbanas e/ou industriais, de uso agrícola, de matos

e de uso florestal.
Quando comunidades arbustivas típicas de dunas, como os camarinhais os sabinais,
apresentem uma densidade superior a 30% devem ser incluídas na classe dos matos.
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Praia fluvial [NG]

Praia [NG]

Dunas [NG]
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3.3.1
Praias, dunas ou areais

Os cordões ou sistemas dunares podem apresentar uma largura variável, desde algu-
mas dezenas até várias centenas de metros para o interior, e podem também encontrar-
-se numa situação ainda próxima do estado natural ou estarem muito alterados por
plantações de matas ou pelo aproveitamento agrícola, senão mesmo destruídos pela
utilização humana para fins turísticos ou para extracção de areias (ALVES et al., 1998).
Esta classe inclui:

1. Praias marítimas ou fluviais;
2. Sistemas de dunas frontais não consolidadas, com predomínio de gramíneas,

de espécies subarbustivas, ou de espécies exóticas;
3. Sistemas de dunas sub-frontais ou dunas fixas com predomínio de gramí-

neas, de espécies subarbustivas, ou de espécies exóticas;
4. Espaços interdunares com predomínio de gramíneas, de espécies arbustivas

ou de espécies exóticas;
5. Sistemas de dunas interiores com predomínio de gramíneas, espécies arbusti-

vas ou de espécies exóticas;
6. Solos sem cobertura vegetal.

A vegetação não pode apresentar cobertura superior a 30%.
Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui formações dunares na vizinhança imediata
de grandes rios, dunas interiores e lacustres, dunas móveis sem vegetação ou com
vegetação herbácea apresentando um coberto aberto, dunas fixas e estabilizadas ou
colonizadas por vegetação herbácea perene apresentando um coberto mais ou menos
fechado, e extensões de areal costeiras com vegetação herbácea.
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Afloramentos rochosos [JP]

Afloramento rochoso na Serra de
Sintra [NG]

Afloramentos Rochosos
Serra da Estrela [AF]
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3.3.2
Rochas nuas

Áreas com vegetação esparsa em que a superfície coberta por rocha tem que ocupar
uma área superior ou igual a 90% (CAETANO et al., 2006b), e áreas esparsamente
vegetadas onde mais de 75% da superfície está ocupada por rochas.
Esta classe inclui depósitos de vertente, escarpas, afloramentos rochosos e rochas,
recifes acima da linha de preia-mar, áreas e produtos de actividade vulcânica recente,
rochas estáveis com lajes calcárias ou depósitos e fragmentos rochosos, zonas
rochosas supra-litorais sem vegetação (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Esta classe inclui ainda outros habitats terrestres sob influência marítima, como as
falésias e arribas litorais ou as plataformas elevadas sobranceiras à linha de costa, de
natureza geológica variável, e habitats rupestres não litorais, como afloramentos e
vertentes rochosas, escarpas e penhascos, e ainda saibreiras, cascalheiras e depósitos
de vertente (ALVES et al., 1998).
Esta classe subdivide-se em:

1. Escarpas e arribas, formas particulares de vertentes, abruptas e com declives
fortes, em regra talhadas em rochas coerentes pela acção conjunta dos agentes
morfogenéticos marinhos, continentais e biológicos;

2. Afloramentos rochosos contínuos e agregados de rochas de média e grandes
dimensões;

3. Zonas pedregosas predominantemente cobertas por rochas de pequenas di-
mensões sem uma agregação clara e com vestígios de solo subjacente.
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Solo pedregoso com pouca vege-
tação [NG]

Área com vegetação esparsa [NG]

Zona com pouca vegetação junto
à Albufeira da Vigia [NG]
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3.3.3
Zonas de vegetação esparsa

Áreas de vegetação esparsa em que a superfície com vegetação arbustiva e herbácea
ocupa uma área superior ou igual a 10% e inferior a 25%, e em que a superfície sem
vegetação ocupa uma área superior ou igual a 75% (CAETANO et al., 2006b), e não
podendo ter mais de 10% de árvores.
Segundo NÉRY (2007) “para efeitos de determinação do grau de coberto, considera-
-se a vegetação esparsa como composta por gramíneas e/ou espécies lenhosas e
semi-lenhosas, excluindo criptogâmicas”. A mesma autora ainda refere que esta classe
inclui zonas instáveis pedregosas com vegetação esparsa, zonas cársicas com
vegetação de gramíneas e espécies lenhosas e semi-lenhosas e áreas dominadas por
espécies como Artemisia spp. e Stipa spp., que segundo PENA et al. (1985) resultaram
do arroteamento da vegetação natural seguido duma prática extensiva e continuada
caracterizando-se pela ausência de árvores e arbustos, substituídos por herbáceas,
estruturalmente simples, e em que os nichos ecológicos não abundam.
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Área ardida recentemente [NG]

Área ardida de Sobreiro [NG]

Área ardida na Serra de Sintra
[NG]
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3.3.4
Zonas ardidas

Áreas florestais e/ou semi-naturais afectadas por fogos recentes, ardidas há menos
de 3 anos, que na imagem aérea ainda apresentam o solo preto (CAETANO et al.,
2006b; NÉRY, 2007). Não inclui áreas que já demonstrem sinais de regeneração da
floresta (CAETANO et al., 2006b).
Esta classe subdivide-se em:

1. Zonas incendiadas recentemente de uso agrícola;
2. Zonas incendiadas recentemente de matos;
3. Zonas incendiadas recentemente de uso florestal (sobreiro, azinheira, outros

carvalhos, castanheiro-bravo, outras folhosas, pinheiro-bravo, pinheiro manso
e outras resinosas).
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Vegetação halofítica [NG]

Zona apaúlada [SC]

Vegetação junto à Lagoa de Óbi-
dos [NG]
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4.
Zonas húmidas

Zonas húmidas continentais que incluem zonas apaúladas e turfeiras, e zonas húmidas
marítimas que incluem sapais, salinas e zonas intertidais (CAETANO et al., 2006b).
Esta classe inclui:

1. Zonas húmidas interiores que compreende os pântanos ou pauis (caniçais,
canaviais, juncais) e turfeiras com gramíneas, espécies arbustivas e/ou espécies
arbóreas;

2. Zonas húmidas costeiras onde se enquadram sapais (marroçais, gramatais,
sapais altos, sapais degradados, sapais exóticos, juncais e caniçais halófilos),
salinas (activas e abandonadas) e zonas intermareais marítimas ou estuarinas,
rochosas e não rochosas.
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Mata de Maré no Rio Tejo [SC]

Canavial [NG]

Meandro de uma linha de água
[NG]
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4.1
Zonas húmidas interiores

Áreas de orla marginal de lagos, rios e ribeiros ou de brejos e pântanos eutróficos,
onde se verifique a predominância de solos húmidos alagados permanentemente ou
temporariamente por água doce ou salobra, com um coberto vegetal particular
constituído por arbustos baixos e espécies lenhosas ou semi-lenhosas (CAETANO et
al., 2006b; NÉRY, 2007). Inclui ainda vegetação de turfeiras de transição e turfeiras
ondulantes e nascentes, comunidades de zonas altamente oligotróficas e ácidas
constituídas maioritariamente por Sphagnum em turfeiras, incluindo turfeiras altas e
turfeiras de coberta (NÉRY, 2007).
Incluem-se nesta classe:

1. Pântanos ou pauis onde se podem encontrar caniçais, canaviais, juncais ou
zonas apaúladas com comunidades arbustivas e arbóreas;

2. Turfeiras com predomínio de gramíneas ou de comunidades arbustivas, e ainda

amiais e salgueirais em solos turfosos.
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Zona apaúlada com macrófitas [NL]

Juncais [NG]

Caniçal [SC]
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4.1.1
Pântanos ou paúis

Esta classe compreende zonas baixas normalmente inundadas no Inverno e mais ou
menos saturadas de água todo o ano. Segundo ALVES et al. (1998) os paúis originam-
-se, na maioria dos casos, da meandrização de rios ou ribeiros, em troços que correm
em planície e que, por separação do leito principal, acabam por ficar sem comunicação
directa ou apenas fechados numa das extremidades. Os mesmos autores ainda referem
que também se podem constituir em secções de margens baixas, com depressões
marginais, que são periodicamente alagadas, sempre que as águas transvazam do
leito normal ou em períodos de elevada pluviosidade.
Esta classe inclui zonas não florestadas de terras baixas alagadas ou sujeitas a
alagamento por água doce, estagnada ou não. Apresentam uma vegetação baixa
característica, com espécies herbáceas, semilenhosas e lenhosas (CAETANO et al.,
2006b). Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui brejos e pântanos sem deposição de
turfa ou em solo turfoso (em que a camada de turfa seja inferior a 30 cm), vegetação
característica de pântanos nas margens de turfeiras altas, vegetação característica da
orla de água e formações ripícolas de caniçais, vegetação alta flutuante, e pântanos
interiores salinos (alcalinos). Podemos encontrar uma grande diversidade de espécies,
entre as quais (RNPA/CEZH, 2004; NÉRY, 2007): Arundo spp., Phragmites australis,
Typha spp., Carex spp., Scirpus spp., Juncus spp., e frequentemente algumas espécies
arbóreas como Salix atrocinerea, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Ulmus spp.,
Populus nigra, entre outras.
Esta classe subdivide-se em:

1. Caniçais de Phragmites spp.;
2. Canaviais de Arundo donax;
3. Juncais com domínio de Juncus spp., Typha spp. e Scirpus spp.;
4. Outras zonas apaúladas com predomínio de espécies arbustivas como Tamarix

africana, Securinega spp., ou Sambucus spp.;
5. Outras zonas apaúladas com predomínio de espécies arbóreas como Salix

atrocinerea, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Ulmus sp., ou Populus nigra.
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Turfeira [NL]

Solos turfosos [NG]

Espécies arbóreas sob solos tur-
fosos [NG]
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4.1.2
Turfeiras

Solos permanentemente, ou quase, encharcados, essencialmente constituídos por
restos de musgos e de outras plantas de pequeno porte, sujeitas a processos de decom-
posição muito lentos em virtude da falta de oxigénio (LOUREIRO & CRUZ, 1993; CAE-
TANO et al., 2006b), acumulando-se então grandes quantidades de matéria orgânica,
que suportam comunidades vegetais muito específicas (LOUREIRO & CRUZ, 1993),
que podem ou não ser exploradas. São o resultado da acumulação de material vegetal
em condições de anaerobiase, em locais com pouca capacidade de drenagem e perma-
nentemente alagados com águas ácidas e pobres em nutrientes e têm elevada cobertura
e são dominados por briófitos do género Sphagnum (PINHO et al., 2003).
Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui turfeiras alimentadas por águas subterrâneas
mineralizadas ou ribeiros com Carex spp., turfeiras alimentadas apenas por precipitação
directa com Sphagnum spp. e outras plantas acidófilas (Scirpus spp., Carex spp.,
Drosera spp.) e líquenes, e turfeiras de coberta com espécies de Sphagnum spp.,
Molinia spp. e Scirpus spp.
Esta classe subdivide-se em:

1. Turfeiras com predomínio de espécies anuais;
2. Turfeiras com comunidades arbustivas que compreendem formações de Myrica

gale, Erica ciliaris, Erica tetralix, Erica lusitanica, Erica erigena, Salix arenaria
ou Salix repens;

3. Juncais em solos turfosos;
4. Amiais e salgueirais em solos turfosos de Alnus glutinosa e Salix spp.
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Vegetação halofítica [NG]

Sapal [AF]

Parque Natural da Ria Formosa
[NL]
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4.2
Zonas húmidas costeiras

Zonas submersas durante a preia-mar em algum momento do ciclo anual de marés.
Inclui prados salgados, sapais, vegetação que ocupe áreas de salinidade e humidade
variáveis, areias e lodos sem plantas vasculares e salinas activas ou recentemente
abandonadas (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Enquadram-se nesta classe:

pais degradados e sapais exóticos, e ainda juncais e caniçais halofílicos;
2. Salinas activas ou abandonadas;
3. Zonas intermareais marítimas ou estuarinas, rochosas ou não rochosas.

1. Sapais que incluem prados halofílicos, morraçais, gramatais, sapais altos, sa-
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Zona de sapal junto à Lagoa de
Óbidos [NG]

Sapal [SC]

Vegetação de sapal [AF]
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4.2.1
Sapais

Entede-se por sapal a formação aluvionar periodicamente alagada pela água salgada
e ocupada por vegetação halofítica ou, nalguns casos, por mantos de sal (DGOTDU,
1994). Os sapais são zonas baixas costeiras, acima do nível de maré-cheia, susceptíveis
de serem inundadas por água salgada (LOUREIRO & CRUZ, 1993), e encontram-se
frequentemente em processo de colmatação por sedimentos (CAETANO et al., 2006b;
NÉRY, 2007). Caracterizam-se pela sua vegetação halofítica, sujeita a condições
extremas de salinidade e encharcamento periódico pela água das marés. Encontram-
-se tipicamente junto aos estuários dos grandes rios, constituindo sistemas intermédios
entre o meio aquático e o terrestre e albergam fauna e flora características e diversas
(LAVINAS, 2004). Para ALVES et al. (1998) sob a designação de sapal entende-se,
mais frequentemente, apenas a faixa de lodos ou areias cobertos por vegetação vascular
halófila exclusiva destes ambientes, todavia, também são englobados, por vezes, os
lodos e areias a descoberto durante a maré baixa. Segundo os mesmos autores à
medida que a largura desta faixa vai aumentado origina-se uma diferenciação nas
comunidades que a recobrem em função das características peculiares das diversas
espécies e das condições edáficas que também vão variando com a diminuição da
cota dos fundos do estuário, constituindo-se assim faixas de sapal alto, médio e baixo,
ou quando a faixa de sapal atinja valores elevados em largura este resulte num mosaico
complexo de sapal meandrizado. Esta classe inclui:

1. Sapais baixos e médios (prados halofílicos, marroçais, gramatais);
2. Sapais altos (com espécies anuais, subarbustivas ou arbustivas)
3. Juncais halofíticos dominados por Juncus maritimus, Juncus acutus e/ou

Scirpus maritimus;
4. Caniçais halofíticos de Phragmites spp.
5. Sapais degradados frequentemente pastoreados com Puccinellia spp. e

Triglochin spp.;
6. Sapais exóticos com domínio de Spartina versicolor.
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Salinas [NL]

Salinas [NL]

Salinas em Aveiro [NG]
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4.2.2
Salinas

Zonas de exploração de sal marinho, para a produção de sal por evaporação, activas
ou abandonadas, claramente distintas pelo emparcelamento e sistemas de diques
(CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007). Segundo ALVES et al. (1998), associados aos
sapais, encontram-se com grande frequência, nos estuários de maior superfície,
complexos de salinas que foram instalados geralmente em áreas anteriormente
ocupadas por sapal. Para os mesmos autores estes sistemas integram, usualmente,
um conjunto mais ou menos complexo de valas, canais, tanques e lagoas de decantação
e de evaporação de águas, separados por diques, taludes e marachas que são
colonizados quer por vegetação típica da faixa de sapal alto, quer por vegetação
característica e até mesmo exclusiva destes meios, visto que os solos destas área
compartilham muitas características próprias de solos sapalíferos.
Segundo LAVINAS (2004) podemos encontrar diferentes tipos de exploração de sal:
“o artesanal (todo o trabalho é manual), o semi-industrial (trabalho manual auxiliado
por maquinaria durante a fase de extracção) e o industrial (utilização de máquinas
substitui o trabalho manual)”. Esta autora ainda refere a importância das salinas
enquanto habitat adequados à reprodução de diferentes espécies de aves. Em muitos
casos, devido à perda de valor do sal e consequente diminuição do interesse económico
da sua exploração, parte dos tanques das salinas são reaproveitados, através da
reconversão para a piscicultura intensiva (ALVES et al., 1998). Esta classe inclui salinas
activas e salinas abandonadas, excepto as salinas utilizadas para aquacultura marinha.
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Zona intermareal na AML [NG]

Zona intermareal rochosa [NG]

Zona intermareal estuarina [NG]
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4.2.3
Zonas intermareais

Segundo ALVES et al. (1998) esta franja do litoral caracteriza-se fundamentalmente
pela alternância imersão/emersão derivada da ocorrência de marés, consoante as
águas se encontram em preia-mar ou baixa-mar, facto que condiciona fortemente os
seres vivos capazes de suportar situações tão extremas, como são as que caracterizam
e distinguem os ambientes terrestre e aquático.
Áreas quase sempre sem vegetação, constituída por lama, areia ou rochas, que se
situam entre o nível máximo de preia-mar e baixa-mar (CAETANO et al., 2006b; NÉRY,
2007). Geralmente são extensões de lodo, areia ou rocha situadas entre as marcas de
baixa e preia-mar (curva de nível 0 m em mapas). Segundo NÉRY (2007) esta classe
inclui pedregulhos cobertos de algas em zonas intermareais, costas sem vegetação
cobertos por fragmentos de rochas ou pedregulhos, bases de arribas e escarpas.
Nesta classe podem-se distinguir zonas intermareais marítimas ou estuarinas, rochosas
e não rochosas.
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Ribeira da Murtéga [NG]

Albufeira da Barragem do Pego do
Altar [NG]

Oceano Atlântico [NG]
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5.
Corpos de água

Incluem-se nesta classe áreas totalmente (ou parcialmente em casos muito específi-
cos) cobertas por água doce ou salgada.
Esta classe compreende:

1. Águas interiores que compreendem cursos de água naturais e artificiais (de
regime permanente, intermintentes e linhas de drenagem naturais, e de regi-
me torrencial) e massas de água (lagos naturais, albufeiras de barragens, re-
presas e açudes, charcas, e aquicultura de águas doces);

2. Águas costeiras que abrangem lagoas costeiras (lagunas, lagoas litorais, ilhas
barreira, rias e aquicultura marinha), áreas estuarinas, mar e oceano.
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Ribeira do Roxo [NG]

Charca de apoio à agricultura [NG]

Rio Douro [NG]
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5.1
Águas interiores

Nesta classe consideram-se vários tipos de habitats que se encontram permanente-
mente cobertos por água doce (ALVES et al., 1998), ou parcialmente (apenas nos ca-
sos dos charcos temporários, dos cursos de água intermitente e de regime torrencial).
Os habitats de água doce (dulçaquícolas) incluem duas variantes principais: o habitat
lêntico ou de água parada, e os habitats lóticos ou de água corrente (PINHO et al.,
2003). Para os mesmos autores, em Portugal, estes habitats estão essencialmente
representados pelos cursos de água corrente (rios e ribeiras), por sistemas lacustres
(lagos e charcos temporários) e por sistemas aquáticos artificiais (albufeiras, represas,
açudes e charcas).
Esta classe inclui linhas e planos de água, naturais e artificiais, contendo água doce e
águas lênticas que incluem lagos naturais, reservatórios de barragens de represas e
açudes, e charcas (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
Esta classe subdivide-se em:

1. Cursos de água que incluem cursos de água naturais (de regime permanente,
intermintentes e linhas de drenagem naturais, e de regime torrencial desde
que a largura seja superior aos 10 m);

2. Planos de água onde se enquadram lagos naturais, albufeiras de barragens,
represas e açudes, charcas, e aquicultura de águas doces interiores (desde
que a área seja superior à AMC).
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Ribeira da Raia [NG]

Rio Guadiana [NG]

Canal de rega em Portel [NG]
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5.1.1
Cursos de água

Consideram-se nesta classe habitats aquáticos de água doce, cujas águas se encontram
em movimento mais ou menos rápido, o que condiciona à partida as comunidades
biológicas capazes de colonizar ou habitar estes ambientes, quer sejam flutuantes ou
nadadoras, quer submersas fixas aos fundos, quer parcialmente emersas fixas nas
margens (ALVES et al., 1998).
Esta classe inclui cursos de água naturais ou artificiais que apresentem uma largura
mínima de 10 metros, que funcionem como linhas de drenagem de água, e inclui rios
com margens artificializadas, canais e bancos de areia ou outras acumulações de
sedimentos em rios (desde que a superfície emersa seja inferior à AMC) (CAETANO
et al., 2006b; NÉRY, 2007). Segundo os mesmos autores a superfície cartografada
deve apresentar continuidade, com a situação da interrupção do curso de água por
centrais hidroeléctricas.
Esta classe inclui:

1. Cursos de água naturais de regime permanente e de regime torrencial, e cursos
de água intermitentes e linhas de drenagem natural;

2. Canais artificiais que transportam água para rega.
Considera-se nesta classe apenas os limites dos leitos, desde que a largura seja
superior a 10 metros, sejam os leitos rochosos ou arenosos, ou alberguem comunidades
vegetais.
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Aspecto geral de uma pequena
barragem [NG]

Albufeira da Barragem do Divor
[NG]

Barragem de Odivelas [NG]
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5.1.2
Planos de água, lagos

Zonas alagadas, naturais ou artificiais, com água proveniente do lençol freático, de
qualquer forma de precipitação atmosférica ou cursos de água (DGOTDU, 1994).
Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui vegetação aquática flutuante com espécies e
lagos em zonas terrestres. Inclui ainda os planos de água utilizados para aquicultura
de peixes de água doce (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007). Esta classe inclui:

1. Lagos naturais: lagoachos, lagoas de montanha e de planície e charcos tempo-
rários (desde que superiores à AMC);

2. Albufeiras de barragens: massas de água retidas por um obstáculo colocado
perpendicularmente a um curso de água com várias comportas e outros meca-
nismos e para controlar o nível das águas a montante, para regular o seu fluxo
ou para alimentar um canal de derivação;

3. Represas ou açudes: massas ou reservatórios de água retidas através de uma
barreira construída através de um vale;

4. Charcas: pequenas massas de água de apoio aos sistemas de rega (desde
que superiores à AMC);

5. Aquicultura de águas interiores: equipamentos destinados à piscicultura dul-
ceaquícola, que consiste na reprodução e cultura de espécies aquícolas em
ambiente artificial, em águas doces interiores (onde predominam as truticulturas,
anguiliculturas e carpiculturas), que podem distinguir-se em dois tipos de explo-
rações com formas distintas de utilizações de água (NÚNCIO & PALMA, 1992):
explorações em tanques, localizados normalmente nas margens dos cursos
de água, em que a água é captada para alimentar os tanques e novamente re-
jeitada para o meio hídrico, e explorações em jangadas ou estabelecimentos
flutuantes, localizados dentro de albufeiras, em que não há propriamente capta-
ção de água, mas apenas a sua utilização directa.
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Parque Natural da Ria Formosa
[NG]

Mar [NG]

Praia do Carvalhal [NG]
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5.2
Águas costeiras

Esta classe inclui águas oceânicas e da plataforma continental, salinas ou salobras,
separadas do mar por cordões arenosos ou lodosos, rias, estuários, lagoas litorais e
ilhas barreira (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007) e subdivide-se em:

1. Lagoas costeiras que são volumes de águas salobras e respectivos leitos
adjacentes ao mar e separados deste, temporária ou permanentemente, por
cordões arenosos, tendo por limite, a montante, o local onde se faz sentir a
influência das marés (DGOTDU, 1994; CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
A comunicação com o mar pode efectuar-se na sequência de situações de
tempestades associadas a épocas de marés-vivas, ou coincidentes com
períodos de elevada pluviosidade na área da bacia hidrográfica que drenam
para estas estruturas, permitindo a entrada de água salgada, a qual pode tam-
bém penetrar através da toalha freática subterrânea, dando origem à formação
de águas salobras (ALVES et al., 1998);

2. Estuários, que compreendem a secção terminal de um curso de água limitada
a montante pelo local até onde se fazem sentir as correntes de maré (DGOTDU,
1994), e incluem “habitats de baixa energia e salinidade variável, influenciados
ou semi-encerrados por terra, e com abertura permanente ou esporádica às
águas marinhas” (LAVINAS, 2004);

3. Mares e oceanos: Superfícies de mar e oceano delimitadas a partir do limite
inferior de baixa-mar (CAETANO et al., 2006b; NÉRY, 2007).
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Lagoa de Obidos [NG]

Ria de Aveiro [NG]

Ilha do Farol [NG]
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5.2.1
Lagoas costeiras

Os sistemas lagunares litorais ocorrem geralmente em situação de costa baixa ou em
reentrâncias da costa e resultam habitualmente da oclusão mais ou menos permanente
da comunicação com o mar (ALVES et al., 1998). Esta classe inclui:

1. Lagunas: As lagunas são zonas deprimidas, abaixo do nível médio da água do
preia-mar de águas vivas, com comunicação efémera com o mar, fechadas
por sistemas de ilhas barreiras, cordões litorais ou sistemas dunares, que não
estão ligadas ao continente nas extremidades e estão fraccionadas por aber-
turas por onde passam as correntes de maré (FREITAS & FERREIRA, 2004),
em situação terminal relativamente a linhas de água com débitos muito irregu-
lares e temporários que, por não carrearem volumes de água suficientes para
manter a referida comunicação, permitem o seu assoreamento progressivo
(ALVES et al., 1998) (as Rias de Aveiro e de Faro que são falsas rias embora
tenham passado por uma fase inicial de verdadeira ria (vale submerso));

2. Lagoas litorais: Corpos lagunares em que predominam processos de barragem
que os cordões litorais ou os sistemas de dunas costeiras fazem relativamente
a pequenos eixos de drenagem, acabando por formar planos de água cujos
fundos, devido a condições geológicas favoráveis ou por acumulação de argilas
de decantação, acabam por se tornar impermeáveis, garantindo a manutenção
da lagoa;

3. Ilhas barreira: Formas geralmente arenosas, alongadas, paralelas à costa e
separadas dela por uma laguna;

4. Rias: Vales submersos durante a última transgrassão marinha (por exemplo o
Rio Mira ou a Ria de Vigo);

5. Aquicultura marinha: Equipamentos de apoio à reprodução e cultura de espécies
aquícolas em ambiente artificial, utilizando águas marítimas (NÚNCIO & PALMA,
1992).

Segundo NÉRY (2007) esta classe inclui apenas a superfície de água, lagoas estuarinas,
superfícies de água salgada ou salobra que permaneçam na fase de maré-baixa, lagoas
utilizadas como viveiro de bivalves.
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Estuário do Sado [NG]

Estuário do Tejo [NG]

Estuário do Sado [NG]
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5.2.2
Estuários

Secção terminal de um curso de água limitada a montante pelo local até onde se
fazem sentir as correntes de maré (DGOTDU, 1994). Segundo LAVINAS (2004) o
sistema estuarino compreende “habitats de baixa energia e salinidade variável, influen-
ciados ou semi-encerrados por terra, e com abertura permanente o esporádica às
águas marinhas”.
Esta compreende a zona na foz de um rio sujeita à influência das marés, limitada a
montante pelo local até onde se fazem sentir as correntes de maré (CAE- TANO et al.,
2006b) e inclui o plano de água e a orla de vegetação marginal no leito do rio, caso a
orla ocupe uma área inferior à AMC (NÉRY, 2007).
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Oceano Atlântico [NG]

Vista do mar a partir da Ilha do
Farol [NG]

Mar [NG]
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5.2.3
Mar e oceano

Superfícies de mar e oceano delimitadas a partir do limite inferior de baixa-mar
(CAETANO et al., 2006; NÉRY, 2007).
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Anexo III. Exemplos das Fichas de Classe CLC N5
Integradas no CD da Publicação
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Montado de sobro pastoreado por
gado bovino [NG]

Montado pastoreado em Portel
[NG]

Montado de azinho com pastagem
no subcoberto [NG]
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2.4.4.1
Povoamentos florestais associados a pastagens

Pode definir-se regime silvo-pastoril o conjunto de princípios e regras a que devem
obedecer a silvicultura e a pastorícia para o melhor aproveitamento e conservação dos
solos que lhes são destinados, simultaneamente em situação de imediata vizinhança
ou em regime de rotações (FRAZÃO & ELISEU, s/d).
É um tipo de formação arbórea semi-natural pouco denso com azinheiras (Quercus
rotundifolia), com uma pastagem natural ou semi-natural no sob coberto. O pastoreio
é uma das formas de aproveitamento mais comum neste tipo de formação, na qual os
animais percorrem livremente sob diversas condições. O pisoteio efectuado pelos
animais exerce forte calcamento, cujo grau de compactação varia com o tipo de solo,
teor de humidade edáfica, elenco florístico e a espécie animal que pasta (PEREIRA,
2008).
No montado de azinho e no decorrer do nosso século tem-se privilegiado a prática de
sistemas produtivos do tipo cereal-gado. No montado de sobro abandonou-se mais
cedo o cultivo do trigo que foi sendo substituído paulatinamente pela pecuária associada
às pastagens melhoradas e às forragens anuais (COELHO, 1996a).
O montado constitui o mais importante sistema de feição pastoril existente no nosso
país, e tem a particularidade de a componente arbórea ser constituída por povoamentos
mais ou menos abertos de sobreiros, azinheiras e/ou carvalhos-negrais (COELHO,
2007). Segundo o mesmo autor, os montados são sistemas distintos e mais complexos
que meros povoamentos de sobreiros e azinheiras, onde a pastorícia foi e continua a
ser componente estruturante destes sistemas, e de modo mais acentuado nos montados
de azinho, e a diversos níveis, económico, social e ambiental. O montado é, no conceito
clássico, um sistema praticado através do qual se faz, em simultâneo, o cultivo de
cereais, e o aproveitamento dos frutos dos carvalhos, que fornecem os recursos alimen-
tares fundamentais da produção animal.
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2.4.4.1.1
Montado de sobro com pastagem no subcoberto

Montado de sobro em Valverde (Évora) [NG]

Extracto do Ortofotomapa (Escala: 1/10 000) - Fonte: IGP/AFN
Projecção de Hayford-Gauss, Datum Lisboa, Coordenadas Rectangulares
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2.4.4.1.2
Montado de azinho com pastagem no subcoberto

Montado de azinho pastoreado na Herdade da Contenda [NG]

Extracto do Ortofotomapa (Escala: 1/10 000) - Fonte: IGP/AFN
Projecção de Hayford-Gauss, Datum Lisboa, Coordenadas Rectangulares
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2.4.4.1.3
Montados misto com pastagens no subcoberto

Montado misto com pastagem no subcoberto [NG]

Extracto do Ortofotomapa (Escala: 1/10 000) - Fonte: IGP/AFN
Projecção de Hayford-Gauss, Datum Lisboa, Coordenadas Rectangulares
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2.4.4.1.4
Outros montados com pastagens no subcoberto

Montado de carvalho-negral em Portalegre [NG]

Extracto do Ortofotomapa (Escala: 1/10 000) - Fonte: IGP/AFN
Projecção de Hayford-Gauss, Datum Lisboa, Coordenadas Rectangulares
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2.4.4.1.5
Outros povoamentos florestais com pastagem no subcoberto

Montado misto com pastagem no subcoberto [NG]

Extracto do Ortofotomapa (Escala: 1/10 000) - Fonte: IGP/AFN
Projecção de Hayford-Gauss, Datum Lisboa, Coordenadas Rectangulares




