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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

As cartografias de ocupação e/ou uso do solo são fundamentais nas actividades 

relacionadas com os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Através destes 

instrumentos o operador SIG tem acesso a informação mais ou menos detalhada 

sobre o meio biofísico que caracteriza uma determinada área, possibilitando o 

desenvolvimento de grande parte dos estudos realizados em SIG. Estas cartografias 

são produzidas de várias formas consoante o contexto temático, os dados de base, 

o território de aplicação, o sistema de classificação, etc. No entanto, uma 

determinada área, na mesma data, só tem uma realidade, e essa realidade deve ser 

representada nas cartografias de ocupação e/ou uso do solo independentemente 

das várias formas como são produzidas. Isto não é contudo o que acontece. Como 

em todas as outras áreas da Ciência da Informação Geográfica e da cartografia em 

geral, existe um elemento que pode ter uma magnitude maior ou menor mas que 

está sempre presente. Trata-se da incerteza. A incerteza existe a partir do 

momento da recolha dos dados até à tomada de decisão. Nas cartografias de 

ocupação e/ou uso do solo a incerteza existe tanto a nível temático como 

estrutural, originando muitas vezes a propagação de erro no projecto SIG. A melhor 

forma de lidar com este elemento é conhecendo-o. Assim, a presente dissertação 

consiste no estudo de metodologias que permitam a produção de um mapa de 

incerteza temática na caracterização espacial da ocupação e/ou uso do solo. Estas 

metodologias são baseadas principalmente no pressuposto de que duas fontes 

distintas de informação concordantes garantem um reforço de confiança, ou seja, 

uma incerteza menor. Foram seleccionadas 4 cartografias de ocupação e/ou uso do 

solo para o território Continental Português como caso de estudo. As diferentes 

características técnicas sujeitaram estes 4 produtos cartográficos a um extenso 

processo de harmonização indispensável para a comparação dos mesmos. A partir 

dos mapas de incerteza produzidos foi possível determinar a percentagem de 

concordância entre as cartografias comparadas, descobrir zonas do país onde 

existem maiores problemas na caracterização da ocupação e/ou uso do solo, 

classes temáticas mais conflituosas, entre outras informações de relevo tanto para o 

utilizador como para o produtor deste tipo de cartografia.  
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

Land Cover/Land Use cartographies are essential in activities related to Geographic 

Information Systems (GIS). Thru these instruments the GIS operator can access more 

or less detailed information about the biophysics characterization of a given area, 

allowing the development of most part of the studies elaborated in GIS. These 

cartographies are produced by various different methods according to the thematic 

context, the base data, the territory of application, the classification system, etc. 

Nevertheless, the same area, at a certain date, only has one reality, and that is the 

one reality that should be represented in the Land Cover/Land Use cartographies, 

independently of the production method. This is however, not the common case. 

Like in all other fields of Science of Geographic Information, and of Cartography in 

general, there is an element that can have a smaller or bigger magnitude, but that is 

always present. That element is the uncertainty. The uncertainty exists once data is 

collected and propagates thru the process tree to the decision making associated. In 

Land Cover/Land Use cartographies, uncertainty can be associated both to thematic 

and structural issues, originating many times the propagation of error in a GIS 

Project. The best way to deal with this element is by knowing it. The present 

dissertation consists on the study of methodologies that allow the production of a 

thematic uncertainty map in the characterization of Land cover/Land use. These 

methodologies are based mainly on the postulation that two distinct agreeing 

sources of information, assure a reinforcement of the confidence level, meaning 

less uncertainty. As a case study, 4 cartographies where selected for the Portuguese 

Continental Territory. Their different technical characteristics subjected these 

products to extensive harmonization procedures, crucial to make them comparable. 

From the produced uncertainty maps it was possible to determine the percentage of 

agreement for the compared cartographies, identify which areas have bigger 

problems in the Land Cover/Land use characterization, most conflicting thematic 

classes, amongst other useful information, both for the users and producers of this 

type of cartography.  
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1111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

Antes de se iniciar a temática desta dissertação, interessa fazer um breve 

enquadramento nas actividades do Grupo de Detecção Remota (GDR) do Instituto 

Geográfico Português (IGP), para o qual o mesmo trabalho foi desenvolvido. 

O GDR dedica-se essencialmente à investigação científica no campo da Observação 

da Terra, sendo um dos seus principais focos a caracterização da ocupação do solo 

com base em dados de detecção remota, essencialmente de satélite. O Grupo 

desenvolve diversos projectos, quer individualmente, quer em parceria com outras 

organizações nacionais e internacionais. Em paralelo, o GDR acolhe 

permanentemente vários estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento, que 

desenvolvem o seu trabalho de investigação no contexto da actividade do Grupo. A 

grande maioria dos trabalhos do GDR é desenvolvida em Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). 

Uma das maiores e mais poderosas capacidades de um SIG é a possibilidade de 

gerar nova informação a partir da já existente em uma ou várias bases de dados 

geográficas. Esta característica, aliada às também poderosas capacidades de 

consulta, fazem dos SIG’s ferramentas ou instrumentos essenciais em todas as 

áreas do conhecimento. Em concreto, os SIG’s permitem produzir, obter e analisar 

dados georreferenciados. Esses dados são na maioria dos casos considerados como 

mapas. 

Desde cedo que o Homem encontrou nos mapas uma ferramenta necessária à 

orientação e uma forma de comunicação útil. Esta arte de compor mapas 

geográficos ou topográficos, que se tornou também ciência, é designada 

Cartografia. A palavra tem origem no Latim: charta (carta) + graph (escrever). 

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

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

representação gráfica de fenómenos geográficos existentes na realidade. 

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

cartografia. Nesta vertente os mapas temáticos são específicos, especialmente 

designados para representar a forma ou estrutura de um fenómeno isolado. 

Providenciam informação acerca de zonas onde determinadas características 

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

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

determinados fenómenos em unidades espaciais naturais ou artificiais. 

Este tipo de cartografia serve de apoio a estudos locais, regionais, nacionais e 

internacionais de ordenamento e planeamento do território, bem como à definição 

de políticas ambientais e de gestão de recursos naturais. 

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

objectiva na obtenção e gestão de dados relativos aos diferentes tipos de 
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coberturas e utilizações que caracterizam a realidade de um determinado território. 

Ao delinear as características de um produto cartográfico de ocupação e/ou uso do 

solo existem diversos factores a ter em consideração. Em primeiro lugar importa 

determinar qual o contexto temático específico do mapa, isto é, pretende o produto 

recolher dados para servir o sector florestal ou agrícola, ou para servir todas as 

entidades interessadas em dados biofísicos de uma forma geral? Este contexto 

determina por consequência as principais características técnicas do produto, 

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

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

das características técnicas de um mapa. Por sua vez, estas serão decisivas para a 

escolha das restantes características, como a Unidade Mínima Cartográfica (UMC), 

as regras de generalização cartográfica, os dados auxiliares utilizados e os métodos 

de produção.  

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

então consoante o público-alvo. No entanto, é comum a todas as variações deste 

tipo de produtos a importância do conhecimento das suas exactidões temáticas e 

posicionais, bem como da metodologia utilizada para as aferir.  

A complexidade e detalhe do nosso mundo, torna impossível de capturar todo o 

singular pormenor numa representação digital (Longley et. al., 2005). Assim, é 

impossível realizar uma representação perfeita do mundo real, portanto a incerteza 

sobre essa representação é sempre inevitável. As exactidões temáticas e posicionais 

são índices que informam o utilizador do nível de incerteza inerente ao produto e 

por consequência às suas aplicações. Estes índices são obtidos por comparação do 

mapa com a realidade através de um protocolo de amostragem determinado por 

métodos estatísticos e/ou probabilísticos. Mas como se distribuem espacialmente? 

Sabemos a contribuição de determinadas classes para estes índices mas não 

sabemos se numa dada área a incerteza é mais elevada do que numa outra. Os 

métodos convencionais de validação de mapas de ocupação do solo não fornecem 

informação sobre a distribuição espacial dos erros (Foody, 2002). Esta informação 

seria importante em circunstâncias de trabalhos com uma cartografia de ocupação 

e/ou uso do solo numa região específica. Esta problemática constitui uma das 

principais motivações do estudo que agora se reporta. 

A presente dissertação desenvolve-se pois em torno do tema da cartografia de 

ocupação e/ou uso do solo e da incerteza associada a este tipo de produtos, 

investigando metodologias de obtenção de valores de incerteza espacializados 

através da comparação entre diferentes cartografias de ocupação e/ou uso do solo 

harmonizadas nas suas especificações técnicas. As cartografias seleccionadas neste 

estudo são referentes ao território de Portugal Continental, estando a metodologia e 

os resultados obtidos obrigatoriamente condicionados às suas características 

técnicas.  
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O produto final a ser obtido é um mapa em formato vectorial com os valores 

graduados de incerteza sobre a caracterização da ocupação e/ou uso do solo em 

Portugal Continental. Este mapa pode ser utilizado em várias situações práticas, 

como por exemplo: em detecção remota no apoio à selecção das áreas de treino 

para a classificação automática das imagens (Giri, et. al., 2004), utilizando as áreas 

de menor incerteza e garantindo assim uma melhor qualidade dos mapas 

produzidos; como instrumento de suporte em projectos SIG que requeiram dados 

sobre a ocupação e/ou uso do solo, fornecendo informação adicional e por 

consequência resultados mais exactos; ou ainda, quando ao serviço de uma 

entidade produtora de mapas de ocupação e/ou uso do solo, proporcionando um 

conhecimento sobre as áreas e/ou classes mais problemáticas onde devem ser 

consideradas metodologias mais rigorosas. 

Neste primeiro capítulo apresentam-se as motivações, objectivos e pressupostos do 

trabalho reportado bem como alguns conceitos importantes relacionados com os 

principais tópicos envolvidos. 

1.11.11.11.1 Cartografias de ocupação e/ou uso do soloCartografias de ocupação e/ou uso do soloCartografias de ocupação e/ou uso do soloCartografias de ocupação e/ou uso do solo    

1.1.11.1.11.1.11.1.1 Uso Uso Uso Uso vsvsvsvs    Ocupação do SoloOcupação do SoloOcupação do SoloOcupação do Solo    

Os conceitos de ocupação do solo e uso do solo são muitas vezes confundidos ou 

entendidos como semelhantes, o que origina frequentemente problemas práticos 

quando os produtos cartográficos de ocupação/uso são comparados entre si 

(EUROSTAT, 2000). Idealmente deveriam ser separados e cartografados 

independentemente. No entanto, a maioria das nomenclaturas utilizadas acaba por 

integrar ambos o que origina uma dificuldade acrescida quando se procura 

harmonizar vários produtos cartográficos. Esta é uma circunstância que se verifica 

no presente estudo devendo portanto aprofundar-se o assunto.  

O conceito de ocupação do solo está relacionado directamente com a descrição 

física do espaço. Corresponde àquilo que constitui a cobertura física do solo (Di 

Gregorio e Jansen, 1997) (ou inclusivamente à ausência dela), nomeadamente 

árvores, arbustos, edifícios, etc. Enquanto que o conceito de uso do solo está ligado 

com a descrição funcional do espaço de acordo com o propósito socio-económico 

deste (Duhamel e Vidal, 1999), levando assim, a um distinção entre coberturas 

semelhantes cuja utilização seja diferente.  

Nem sempre a separação destes dois conceitos é simples e directa. Muitas vezes é 

possível inclusivamente inferir sobre uma ocupação do solo, conhecendo 

unicamente o seu uso, ou de forma inversa, conhecer o uso de uma determinada 

área pela cobertura física que essa área apresenta. No entanto, em algumas 

situações uma cobertura pode estar associada a vários usos distintos, por exemplo, 

uma zona coberta por árvores pode ser usada para exploração de madeira, para 

exploração de fruto ou para outros fins; ou por outro lado, pode um determinado 

uso do solo englobar mais do que um tipo de cobertura, por exemplo, quando uma 
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área de uso residencial é constituída simultaneamente por prédios, estradas, 

estacionamentos, etc.  

Quando estes dois conceitos são ao mesmo tempo determinantes na definição de 

uma classe numa nomenclatura, a harmonização dessa mesma classe com uma 

outra de uma segunda nomenclatura, sofre necessariamente de uma maior 

ambiguidade. Por exemplo, quando na nomenclatura A a classe 1 equivale a um 

parque florestal inserido no meio urbano e sem exploração florestal, na 

nomenclatura B esta situação pode corresponder a uma classe que descreva a 

ocupação floresta ou a outra que descreva o uso urbano, ou até a mais do que uma 

classe como floresta de folhosas ou floresta de resinosas.  

Esta ambiguidade resultante da conjugação do conceito de uso do solo com o 

conceito de ocupação do solo, existe e é determinante nos processos de 

harmonização realizados no presente estudo, bem como poderá constituir uma 

influência nos resultados obtidos. Este tema será portanto abordado mais vezes ao 

longo do presente documento. 

1.1.21.1.21.1.21.1.2 Sistemas de ClassificaçãoSistemas de ClassificaçãoSistemas de ClassificaçãoSistemas de Classificação    

Os sistemas de classificação são ferramentas que descrevem determinados aspectos 

do mundo real. Neste contexto existem vários termos que são utilizados muitas 

vezes de forma ambígua uma vez que os seus significados são frequentemente 

sobrepostos. Os termos que mais se confundem são: classificação, nomenclatura e 

legenda (EUROSTAT, 2000). 

O conceito de classificação define-se pelo ordenamento ou arranjo de objectos em 

grupos ou conjuntos com base na sua relação. Este conceito corresponde ao 

processo de classificar todos os objectos mas não inclui o modo de identificação 

desses objectos nem o processo de atribuição de nomes aos grupos. 

O conceito de nomenclatura, corresponde a uma lista de categorias e ao processo 

de atribuição de nomes a essas categorias processo esse que engloba um conjunto 

de regras para a aplicação daqueles nomes.  

Quanto ao conceito de legenda este corresponde à aplicação de uma nomenclatura 

a um propósito específico. Enquanto uma nomenclatura lista todas as categorias 

que abrangem todos os objectos, a legenda é uma porção dessa lista. Algumas 

classes podem ser retiradas directamente, outras são omitidas e outras ainda 

combinadas para formar categorias complexas. 

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

várias etapas: a demarcação do universo de entidades ou domínio do sistema; o 

estabelecimento de uma classificação de todos os objectos do domínio resultando 

numa organização em categorias; a implementação de um sistema para atribuição 

de nomes e descrição das categorias; procedimentos para atribuir cada objecto a 

uma e só uma das categorias classificadas e nomeadas. 
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1.1.2.1 A priori e a posteriori 

A classificação (ou identificação) pode ser realizada de duas formas, quer a priori 

quer a posteriori (Figura 1). Num sistema de classificação a priori as classes são 

abstracções das situações que realmente ocorrem. A abordagem é baseada nas 

definições das classes antes mesmo de quaisquer dados terem sido recolhidos. Isto 

significa que todas as combinações possíveis, ou todas as categorias do universo de 

entidades são geradas de antemão. O sistema de classificação do CORINE Land 

Cover é um exemplo deste tipo de abordagem. Este método é muito utilizado sendo 

a sua principal vantagem o facto de as classes serem estandardizadas de forma 

independente da área de aplicação ou dos métodos utilizados para a recolha dos 

dados. A desvantagem é que se trata de um método rígido já que algumas das 

situações reais por terem menor representatividade podem não ser facilmente 

atribuídas a uma determinada classe predefinida, ou caso contrário seria necessário 

uma quantidade enorme de classes predefinidas para cobrir todas as situações 

possíveis. Esta solução para além de dificultar o trabalho do produtor e do 

utilizador pelo vasto leque de nomes e definições de classes, iria ainda agravar a 

estandardização uma vez que com o aumento do número de classes seria baseado 

em leves diferenças entre elas, o que originaria que cada utilizador pudesse ter uma 

interpretação ligeiramente diferente de cada classe. 

O sistema de classificação a priori torna-se então num ciclo vicioso: A tentativa de 

criar este tipo de classificação como ferramenta para a estandardização, obriga a 

encaixar uma enorme variedade de ocupações e/ou usos do solo num número 

limitado de classes mais genéricas, enquanto que a tentativa de criar mais classes 

aumenta os problemas de estandardização.  

A classificação a posteriori difere fundamentalmente pela sua abordagem directa e 

livre de noções preconcebidas. É uma abordagem baseada na aplicação de uma 

combinação de códigos possíveis escolhida de acordo com a situação real a 

classificar. O sistema de classificação da Carta de Ocupação do Solo de 1990 

(COS’90) é um exemplo deste tipo de abordagem. A vantagem deste método é a 

flexibilidade e adaptabilidade quando comparada com a rigidez das classificações a 

priori. Esta abordagem implica um mínimo de generalização e enquadra-se melhor 

a uma área específica. No entanto, uma vez que é uma forma de classificação que 

depende das condições específicas da área a que se aplica, perde a capacidade de 

definir classes estandardizadas, o que dificultará a comparação com outros 

produtos cartográficos (Di Gregorio e Jansen, 2000). 
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Exemplo de um sistema muito geral de
classificação a priori baseado em quatro classes
(triângulos em branco e preto e círculos em
branco e preto) que representam a situação do
terreno ilustrada por baixo.
Devido à generalização das classes, o utilizador é
obrigado a integrar o melhor possível as centenas
de possibilidades do terreno em uma das quatro
classes, o que pode resultar na selecção de uma
classe que não representa bem a situação real.

Exemplo de um sistema de classificação a
posteriori. As classes encaixam melhor na
situação real do terreno mas com a mesma
quantidade de classes do sistema a priori, a área
descrita é apenas uma porção do total.

SITUAÇÃO REAL NO TERRENO

 

Figura 1 - Exemplo de um sistema de classificação a priori (em cima) e a posteriori (em baixo) 

relativamente a uma situação concreta no terreno (adaptado de Kuechler e Zonneveld, 1988). 

1.1.2.2 Sistemas hierárquicos e não-hierárquicos  

Os sistemas de classificação apresentam-se em dois formatos básicos, hierárquicos 

e não-hierárquicos. A maioria das vezes é utilizado o sistema hierárquico uma vez 

que tal classificação garante maior consistência devido à sua capacidade de 

acomodar diferentes níveis de informação, começando num nível de classes que 

descrevem características mais gerais, passando para níveis mais detalhados em 

que as primeiras classes se sub-dividem. Em cada nível as classes definidas são 

mutuamente exclusivas. No nível mais elevado são utilizados poucos critérios para 

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

aumenta. Os critérios utilizados num nível do sistema de classificação não devem 

ser repetidos nas definições das classes de um outro nível (Di Gregorio e Jansen, 

2000). Este método tem no entanto grandes desvantagens quando alterações na 

estrutura hierárquica são necessárias (EUROSTAT, 2000). A única possibilidade é a 

de se criarem novos níveis de detalhe para acomodar novas situações ou situações 

pouco frequentes, e esta solução poderá originar desequilíbrios dos sectores da 

estrutura hierárquica. Na Figura 2 ilustram-se as estruturas tipo referidas. 
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Figura 2 - Sistemas de rede e de ramificações (Fonte: EUROSTAT, 2000) 

Quanto aos sistemas não-hierárquicos, estão na maior parte das vezes ligados à 

classificação a posteirori, já que não constituem uma estrutura rígida de 

organização das classes. Esta característica permite uma maior aproximação do 

sistema de classificação à realidade, no entanto, levanta algumas dificuldades na 

interpretação bem como na integração com outros sistemas de classificação. 

Existem algumas metodologias para a classificação de forma não-hierárquica. 

Radermacher (1988) (in EUROSTAT, 2000), propõe a utilização de uma 

nomenclatura de ocupação do solo em conjugação com uma de uso do solo, 

originando uma série de combinações das quais se excluem as que não apresentem 

significado (como por exemplo, “Água usada para floresta”). As classes restantes 

constituem então um sistema não-hierárquico de classificação a priori.  

Uma outra metodologia é a utilização de uma série de campos para descrever os 

objectos. Estes campos correspondem a características que os próprios objectos 

podem apresentar e que uma vez identificadas permitem através das combinações 

resultantes descrever o objecto e agrupá-lo com outros semelhantes. Ou seja, por 

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

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

presença ou ausência de espécies florestais, enquanto que no campo 2 deverá 

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

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

A aplicação desta metodologia implica a selecção das possibilidades presentes em 

cada campo e esta selecção é normalmente baseada num conjunto de regras uma 

vez que não deverá ser possível ao operador indicar a ausência de espécies 

florestais no campo 1 e seleccionar uma espécie dominante no campo 2.  

De acordo com o que foi descrito no presente capítulo e acrescentando ainda os 

critérios de contexto temático (geral ou específico) e de aplicabilidade 

(Local/regional ou Global), foram agrupados uma série de sistemas de classificação 

nacionais e internacionais (Figura 3). 
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Figura 3 - Agrupamento de vários sistemas de classificação nacionais e internacionais de acordo com as 

suas caracteristicas. 

Na Figura 3 podemos observar que as cartografias usadas neste estudo apresentam 

sistemas bastantes diferentes. Estas diferenças serão de novo abordadas adiante 

neste documento. 

1.1.31.1.31.1.31.1.3 Métodos de harmonização e comparação de cartografias de ocupação e/ou Métodos de harmonização e comparação de cartografias de ocupação e/ou Métodos de harmonização e comparação de cartografias de ocupação e/ou Métodos de harmonização e comparação de cartografias de ocupação e/ou 

uso do solouso do solouso do solouso do solo    

O estudo que aqui se documenta tem como principal foco a comparação entre 

cartografias temáticas de ocupação do solo. Nesta matéria foram já desenvolvidos 

vários outros estudos pelo que se referem de seguida alguns deles. 

Uma forma bastante imediata de se comparar cartografias consiste no confronto 

directo entre as exactidões globais dos produtos em questão. Este é mesmo o 

método mais frequentemente utilizado, até muitas vezes de forma intuitiva quando 

afirmamos que um determinado mapa tem mais qualidade do que outro. Cerdeira 

et. al., (2006) utilizaram métodos de amostragem aleatória estratificada através dos 

quais foram interpretadas visualmente em imagens aéreas uma série de amostras 

que por sua vez foram utilizadas para validação de dois mapas globais de ocupação 

do solo, o MODIS Land Cover Product (MOD12Q1) e o Global Land Cover 2000 

(GLC2000). As exactidões globais de um e de outro foram então analisadas de 

forma comparativa. 
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A comparação pode no entanto, servir para identificar áreas de concordância e 

discordância temática ou geométrica entre os mapas, informação essa que não é 

possível obter-se pelo método anterior. Caetano e Araújo, (2006) compararam os 

mapas CORINE Land Cover 2000 (CLC2000) e MOD12Q1 para a área de Portugal 

Continental que resultou numa incongruência temática em cerca de metade da área 

analisada. Neste trabalho os autores recorreram a técnicas de harmonização das 

diferentes especificações técnicas dos produtos, de forma a poder proceder-se à 

análise comparativa. Nomeadamente, os polígonos do CLC2000 foram 

generalizados para a unidade mínima do MOD12Q1 e convertidos para pixels, e as 

nomenclaturas foram harmonizadas de duas formas distintas: através da 

comparação directa e avaliação das correspondências possíveis e impossíveis, e 

através da conversão das duas nomenclaturas para uma nomenclatura comum com 

um número inferior de classes. 

De forma a resolver o problema da harmonização das especificações técnicas 

alguns autores recorreram a soluções distintas: No caso da harmonização das 

diferentes escalas de produção e das diferentes unidades mínimas, já vimos que se 

recorre a generalização, no entanto, Gallego, (2001) optou por eliminar da análise 

um determinado buffer de cada lado das fronteiras dos polígonos com o objectivo 

de excluir a interferência da subjectividade na delimitação de áreas por pessoas 

diferentes e com escalas de produção diferentes; No caso da harmonização de 

nomenclaturas existem abordagens rígidas (hard), i.e. cuja correspondência entre 

classes se faz de forma forçosamente inteira, ou abordagens moles (fuzzy), nas 

quais as correspondências podem ser parciais, admitindo uma possibilidade 

determinada de uma classe de uma nomenclatura não corresponder exclusivamente 

a uma outra classe noutra nomenclatura (Fritz e See, 2005). 

As várias metodologias de comparação e harmonização de mapas de ocupação do 

solo foram consideradas no presente estudo nas diferentes fases que se descrevem 

no capítulo da metodologia. 

1.21.21.21.2 A incerteza em SIGA incerteza em SIGA incerteza em SIGA incerteza em SIG    

O conceito de incerteza surge a partir do momento em que se torna necessário 

conhecer e controlar a qualidade dos dados geográficos utilizados num SIG. A 

importância desta necessidade é directamente proporcional à importância dos SIG’s 

e da informação por eles produzida. 

A incerteza na representação geográfica surge devido ao facto de as representações 

do mundo serem incompletas ou imperfeitas. Como resultado a informação num 

SIG pode estar sujeita a erros de medição, a dados desactualizados, a uma 

generalização excessiva ou simplesmente a estar errada. A incerteza é então 

resultante dos processos realizados por operações SIG na obtenção de um output 

que pretende representar um determinado fenómeno do mundo real. Zamorano et. 
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al., (2005), representam esta relação de forma bastante simples e elucidativa pela 

equação: 

 Mundo Real = Modelo + Incerteza 

Podemos então perceber de forma simples onde está incluída a incerteza em SIG. 

No entanto, esta tem origem em inúmeras fontes, podendo surgir em várias fases 

dos processos de produção e utilização da informação geográfica, pelo que se 

divide aqui em dois grupos principais os quais indicam o ponto de partida para a 

sua compreensão. São eles, a incerteza dos dados e a incerteza na concepção do 

fenómeno geográfico (Longley et. al., 2005).  

Ambos são originados a partir do mesmo tipo de razões. De uma forma geral é 

possível resumir essas razões à subjectividade da interpretação humana e a motivos 

tecnológicos relacionados com a arquitectura dos SIG’s. No entanto, é também 

importante compreender em que fases da utilização da informação geográfica a 

incerteza tem um papel mais determinante e como esta pode degradar a qualidade 

da representação espacial.  

A forma como o ser-humano concebe um fenómeno geográfico condiciona 

inevitavelmente a representação que fazemos dele. Por sua vez, a sua representação 

condiciona fortemente também as formas como pode ser analisado num SIG. Entre 

estes processos são inevitavelmente aplicadas distorções ou transformações da 

representação do mundo real.  

Assim, começando pelas distorções fabricadas na concepção do fenómeno 

geográfico definem-se as bases teóricas da representação do referido fenómeno, 

desde a unidade de análise, passando pelo carácter vago e ambíguo da 

representação geográfica e terminando na escala. 

De facto a definição da unidade de análise para um mapa acarreta desde logo 

alguma subjectividade. Qual deverá ser a unidade de análise para cartografar a 

capacidade de uso do solo? Ou para investigar a relação entre a leucemia e a 

radiação emitida por uma central nuclear? É certo que existem objectos espaciais 

cuja discriminação não levanta demasiada subjectividade, no entanto, mesmo 

nestes casos, cabe ao investigador uma tomada de decisão que implica uma 

abstracção maior ou menor da realidade, conforme a concepção do problema. 

O processo de concepção lida também com o carácter vago e ambíguo da 

representação geográfica. Este carácter vem da subjectividade da classificação das 

unidades de análise. Ao classificarmos uma área como floresta de Eucalipto, 

estamos no fundo a realizar o melhor enquadramento dessa área numa classe por 

nós definida. Qual o grau de coberto de Eucalipto necessário para essa área ser 

assim classificada? Que interpretação farão outros povos, com raízes culturais 

diferentes das definições dessa mesma classe? Ou das relações topológicas 

implícitas na forma como representamos um fenómeno geográfico? A percepção, 

comportamento, linguagem e cognição são factores variáveis com as diferentes 
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culturas humanas e são indissociáveis do processo de concepção do mundo real e 

das relações entre as entidades que o compõem.  

As aproximações fuzzy pretendem de certa forma, integrar esta incerteza na 

própria classificação dos objectos geográficos, assumindo um grau de pertença de 

um objecto a uma determinada classe que o descreve. Este grau pode indicar a 

pertença parcial de um objecto a uma classe quando é realizada uma consulta numa 

base de dados (Strahler et. al., 2006). Assim, por exemplo, um SIG pode responder 

à questão “diz-me a classe de solo neste ponto” com a informação: “Classe Floresta 

com uma probabilidade de 20% de ser a classe Matos”. 

O SIG permite trabalhar com bastante detalhe e pormenor a informação geográfica, 

no entanto o fenómeno geográfico não necessita em determinados momentos de 

ser representado com um nível muito elevado de detalhe, porque ele próprio é por 

natureza ambíguo e vago. Daqui resulta uma certa contradição entre as 

possibilidades do SIG e a análise em si. A questão é saber, na prática, como é que 

podemos criar uma base suficientemente segura de suporte à análise espacial? 

A resposta a esta pergunta depende sempre do objectivo definido para o caso 

específico em análise.  

A concepção inapropriada da escala de um fenómeno geográfico pode significar que 

a padronização espacial aparente num mapa seja demasiado simplista, grosseira ou 

até mesmo ilusória. Por outro lado, é também claramente inapropriado a concepção 

de limites das unidades de análise demasiado detalhados e bem definidos se existe 

nas áreas a delimitar uma mistura significativa de objectos geográficos. Isto é, se os 

fenómenos geográficos são por natureza vagos ou ambíguos.  

Ao definir a escala em que se trabalha e a unidade de análise espacial estamos a 

fazer uma escolha que influenciará os resultados da representação da informação. 

De qualquer forma esta escolha é também fonte de incerteza nos resultados 

obtidos. 

Ao conhecer-se a incerteza de uma determinada informação geográfica estamos 

por um lado a tomar consciência da sua existência e por outro lado a tomar o 

primeiro passo para se lidar convenientemente com essa mesma incerteza, 

reduzindo o seu impacto nos resultados das operações de análise espacial, e nas 

tomadas de decisão baseadas nessa informação.  

Para isto, existem actualmente técnicas estandardizadas de avaliação da qualidade 

dos dados geográficos, reguladas internacionalmente pela ISO – International 

Standards Organization. A avaliação da qualidade dos dados é realizada pelos 

seguintes tópicos: Exactidão posicional, Exactidão temática; Exactidão temporal; 

Completude; e Consistência lógica.  

Uma das formas importantes de se lidar com a inevitabilidade que é a incerteza e 

sua propagação em relação aos dados espaciais é então a sua medição. As matrizes 
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de confusão são o mais conhecido exemplo de um método de medição de 

incerteza. Estas cruzam a informação de referência – muitas vezes recolhida no 

terreno – com o mapa produzido resultando através de uma análise estatística num 

índice de exactidão temática, o qual fornece ao utilizador o conhecimento da 

qualidade do produto.  

Uma forma alternativa de se reduzir a incerteza em relação à informação temática 

sobre a ocupação do solo, poderá ser a que se propõe na presente dissertação, 

onde para além da medição da incerteza se beneficia do conhecimento da sua 

espacialização. 

É possível constatar que a incerteza nos dados geográficos surge devido ao facto de 

as representações do mundo serem incompletas ou imperfeitas. Estas imperfeições 

podem ter origem em várias fontes podendo propagar-se ao longo das operações e 

influenciando inevitavelmente as decisões baseadas nos SIG’s. 

A incerteza deve portanto, ser controlada até um nível desejado e necessário ao 

decisor e/ou utilizador da informação no contexto em que esta é utilizada. Existem 

várias formas de se reduzir a incerteza sendo a maioria delas baseadas na aquisição 

de mais informação e/ou melhorando a qualidade da informação disponível. 

No fundo o que isto tudo significa é que podemos estar a tirar conclusões sobre a 

melhor localização para um aterro sanitário ou sobre a delimitação de uma área de 

implementação de um sistema de rega, que foram baseadas em dados geográficos 

ou projectos SIG que têm uma incerteza associada. O conhecimento dessa incerteza 

é a melhor forma de perceber qual o valor real daquelas conclusões. 

1.31.31.31.3 MotivaçõesMotivaçõesMotivaçõesMotivações    

O estudo que se propõe para esta dissertação poderá possibilitar um conhecimento 

localizado sobre a incerteza da caracterização da ocupação e/ou uso do solo no 

país, baseado no pressuposto de que, quando diferentes cartografias representam 

uma dada área com a mesma descrição, esta área é caracterizada com maior 

certeza. Esta abordagem pode ser entendida como uma forma de reforço de 

confiança no produto cartográfico (Strahler, 2002).  

Este interesse surge na sequência de trabalhos realizados em cartografia de 

ocupação e uso do solo e na percepção da importância da existência de um índice 

de incerteza temática no apoio à sua interpretação e/ou utilização. Note-se que em 

Portugal, apenas o CORINE land cover foi publicado com uma exactidão conhecida 

(Caetano et al, 2005a) e que ainda assim não nos indica quais as áreas onde a 

exactidão é mais elevada ou mais reduzida. 

Em termos gerais, será também bastante importante compreender alguns dados 

estatísticos relacionados com a concordância das bases de dados entre si em 

Portugal continental.  
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1.41.41.41.4 PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos    

Toda esta investigação é baseada em alguns pressupostos simples. O primeiro 

destes pressupostos é baseado no já referido reforço de confiança exposto por 

Strahler, (2002), que advém da concordância entre várias fontes de informação. 

Assim, assume-se que quantas mais cartografias estiverem de acordo em relação à 

ocupação e/ou uso do solo de uma dada área, maior certeza existe nessa mesma 

área. O segundo pressuposto está relacionado com o sistema de classificação das 

cartografias utilizadas. Como se descreve adiante neste documento, todas as 

cartografias serão comparadas utilizando uma nomenclatura comum, nomenclatura 

essa que classifica a ocupação e/ou uso do solo num sistema hierárquico. Desta 

forma, assume-se para a presente investigação que num sistema hierárquico, 

quanto mais elevadas na hierarquia – ou seja, com menor detalhe – forem as 

diferenças encontradas entre as cartografias, mais severas são essas diferenças e 

por consequência maior é a incerteza. 

1.51.51.51.5 ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    

O objectivo principal deste estudo é então, o de comparar as cartografias de 

ocupação e/ou uso do solo mais relevantes em Portugal Continental e estimar as 

suas concordâncias e discordâncias de forma a obter-se valores de incerteza 

temática espacialmente distribuídos. Neste sentido pretende-se ainda implementar 

duas metodologias diferentes de obtenção dos valores de incerteza e avaliar as suas 

vantagens em termos de aplicabilidade e de qualidade. 

As cartografias escolhidas são as seguintes: CORINE Land cover (CLC); Carta de 

Ocupação do Solo (COS); Inventario Florestal Nacional (IFN); Cartografia Florestal do 

Eucalipto (CFE). 

1.61.61.61.6 HipótesesHipótesesHipótesesHipóteses    

As principais hipóteses que conduzem esta investigação são as seguintes: 

• Se se harmonizarem as nomenclaturas e as restantes especificações técnicas 

então as bases de dados são comparáveis. 

• Se as cartografias temáticas forem comparáveis nas suas especificações 

técnicas, então o desacordo que se possa verificar numa análise comparativa 

resulta de erros nas cartografias. 

• Se for possível identificar inconsistências nas diferentes cartografias, então 

será possível realizar um mapa da distribuição espacial da incerteza na 

caracterização da ocupação e/ou uso do solo. 

• Se se utilizarem duas cartografias para a produção do mapa de incerteza, o 

referido mapa tem uma qualidade semelhante ao produzido por intermédio 

das quatro cartografias em estudo. 
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2222 DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDODESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDODESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDODESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO    

Como foi já referido, este estudo foi conduzido para o território de Portugal 

Continental. No presente capítulo faz-se uma breve caracterização da área de 

estudo bem como uma descrição das cartografias utilizadas.  

2.12.12.12.1 Caracterização da área de estudoCaracterização da área de estudoCaracterização da área de estudoCaracterização da área de estudo    

O território continental Português é caracterizado por apresentar uma paisagem 

bastante diversificada tendo em conta a área total de 8,89 milhões de hectares. Esta 

diversidade deve-se a vários factores naturais, nomeadamente a extensa linha de 

costa, a riqueza litológica, a desigual distribuição do relevo e a acentuada variação 

climática. Deve-se também a factores histórico-culturais, nomeadamente a 

multiplicidade de civilizações que ocuparam o território e das quais restam ainda 

marcas muito importantes. Mais tarde a desertificação das terras do interior 

originou a redução da exploração agrícola tal como a desflorestação. Estas áreas 

foram reocupadas por espécies florestais exóticas de crescimento rápido e com um 

combustibilidade elevada. Estas alterações contribuíram muito, por sua vez, para a 

acção dos agentes erosivos e para o flagelo dos fogos florestais. A outra 

consequência da desertificação do interior foi a concentração populacional nos 

grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, e no desenvolvimento também 

urbano do litoral algarvio devido ao turismo (IGP, 2005a).  

2.22.22.22.2 Descrição das bases de dados utilizadasDescrição das bases de dados utilizadasDescrição das bases de dados utilizadasDescrição das bases de dados utilizadas    

No presente capítulo descrevem-se as bases de dados de ocupação e/ou uso do 

solo utilizadas nesta investigação. A tabela seguinte (Tabela 1) resume as suas 

características técnicas.  

 

Designação 

CORINE Land 

Cover 

90 

CORINE Land 

Cover 

2000 

Carta de 

Ocupação do Solo 

Inventário 

Florestal Nacional 

Cartografia 

Florestal do 

Eucalipto 

Acrónimo CLC’90 CLC2000 COS’90 IFN’95 CFE 

Escala 1/100 000 1/100 000 1/25 000 1/10 000 1/25 000 

Unidade 

mínima 
25 ha 25 ha 1 ha n/a 0,5ha / 1ha 

Data de 

referência 
1985/86/87 2000 1990 1995 1995 

Modelo de 

dados 
Vectorial Vectorial Vectorial Vectorial Vectorial 

Representação 

espacial 
Polígonos Polígonos Polígonos Pontos Polígonos 

Sistema de 

classificação 
Hierárquico Hierárquico Não-hierárquico Não-hierárquico 

Não-

hierárquico 
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a priori a priori a posteriori a posteriori a posteriori 

43 classes, 3 

níveis 

hierárquicos 

43 classes, 3 

níveis 

hierárquicos 

3 campos 8 campos 5 campos 

Dados de 

referência 

Imagem de 

Satélite 

Imagem de 

Satélite 
Fotografia aérea Fotografia aérea 

Fotografia 

aérea 

Produtor IGP/IA IA/ISEGI/IGP DGF/CELPA/CNIG DGF CELPA 

n/a – não aplicável 

Tabela 1 - Características técnicas das cartografias utilizadas 

Importa referir que existem para algumas destas cartografias, actualizações 

recentes, assim como estão projectadas futuras actualizações de outras, não 

estando, no entanto, estes dados disponíveis, à data de redacção da presente 

dissertação. 

A Figura 4 representa uma linha temporal na qual se distribuem as datas de 

referência das diferentes cartografias.  

 

Figura 4 - Linha temporal com as datas de referência para as quatro bases de dados de ocupação do solo 

utilizadas 

Pode observar-se que os dois mapas do CORINE Land Cover têm como datas de 

referência os dois extremos da linha temporal que se apresenta. Este facto será 

importante para o processo de harmonização, como se descreverá adiante. 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Corine Land CoverCorine Land CoverCorine Land CoverCorine Land Cover    

O projecto CORINE Land Cover iniciou-se durante a década de 80 sob a 

competência da Comissão Europeia e consistiu na elaboração de uma carta temática 

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

de imagens de satélite – Landsat (MSS e TM), referentes em Portugal ao período 

compreendido entre 1985 e 1987 – e em informação auxiliar, tendo sido Portugal o 

primeiro país a completar e a disponibilizar a referida carta. Esta carta contém 

informação vectorial sobre o uso e a ocupação do solo do território de Portugal 

Continental, e foi produzida à escala 1:100 000, com uma área mínima de 25 

hectares (EEA, 2002). Foi utilizado um sistema de nomenclatura hierárquico, 

organizado em três níveis e composto por 44 classes (Anexo 1), que pretende 
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abranger a totalidade das unidades de paisagem existentes nos diferentes estados 

membros (Bossard et al, 2000): 

• Nível 1 – 5 classes 

• Nível 2 – 15 classes 

• Nível 3 – 44 classes 

Em 2000, a Agência Europeia do Ambiente (EEA) em colaboração com o Joint 

Research Centre (JRC) lançou os projectos Image & CORINE Land Cover 2000 

(I&CLC2000) cujo principal objectivo foi o de actualizar a informação do primeiro 

CORINE Land Cover com imagens de satélite do ano 2000 do sensor Landsat-7 

ETM+.  

A produção do CLC2000 seguiu uma metodologia standard definida pela EEA e JRC 

baseada em análise visual assistida por computador. Esta metodologia consiste na 

identificação e delimitação de alterações a partir da comparação visual, entre as 

imagens utilizadas para a produção do CLC1990 e as imagens a utilizar para a 

produção do CLC2000, assim como em informação auxiliar.  

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

os seguintes produtos:  

• P-CLC2000 – cartografia nacional de ocupação do solo à escala 1:100 000 

baseada em imagens de satélite Landsat do ano 2000 com a legenda CORINE Land 

Cover (44 classes no nível 3, mais detalhado e específico) e com uma unidade 

mínima de 25 ha; 

• P-CLC1990 melhorado – cartografia nacional de ocupação de solo de 

1985/86/87 corrigida; 

• P-CLC alterações – mapa de alterações de ocupação do solo entre o CLC90 

melhorado e o CLC2000 com uma área mínima de 5 ha. 

Como já foi referido o produto CLC2000 foi publicado com uma exactidão global 

conhecida, a qual foi calculada para os 3 níveis diferentes da nomenclatura, tendo-

se obtido o valor de 82,8% (com intervalo de confiança entre 80,5% e 85,2%), no 

nível mais detalhado (Caetano et al, 2005a). 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Carta de Ocupação do Solo de 1990Carta de Ocupação do Solo de 1990Carta de Ocupação do Solo de 1990Carta de Ocupação do Solo de 1990    

A Carta de Ocupação do Solo de 1990 (COS'90) foi produzida pelo Centro Nacional 

de Informação Geográfica (CNIG) – actualmente integrado no Instituto Geográfico 

Português (IGP) – em conjunto com a Associação das Empresas Produtoras de Pasta 

de Celulose (ACEL) – actual Associação Nacional da Indústria Papeleira (CELPA) – 

através da interpretação visual, seguida de digitalização em ecrã, de fotografia 

aérea em filme de infravermelho colorido obtida no verão de 1990. Este projecto 

consistiu na obtenção de informação gráfica e numérica sobre a ocupação do solo 
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no território de Portugal continental resultando num produto com uma escala de 

1:25 000 e com uma Unidade Mínima Cartográfica (UMC) de 1 hectare. 

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

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

por parcela, a porção de terreno igual ou superior à UMC e de largura média igual 

ou superior a 40 metros, que constitua uma unidade homogénea do ponto de vista 

da utilização e ocupação do solo (Instituto Florestal, 1994).  

Em seguida, cada parcela foi identificada de acordo com o sistema de classificação 

desenvolvido para o efeito, que é não-hierárquico e de aplicação a posteriori. No 

sistema de classificação da COS’90 a nomenclatura determina as regras de 

utilização de 3 dígitos que compõem os códigos a atribuir aos polígonos.  

Propõe-se então uma codificação por três dígitos, em que os dois primeiros sejam 

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

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

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

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

como o tipo específico de cobertura, em especial nas áreas agrícolas (Anexo 2). A 

legenda estabelece assim, uma grande variedade de combinações entre os vários 

tipos de ocupação, totalizando mais de setecentos tipos de diferentes ocorrências. 

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

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

não estando contemplados elementos lineares ou pontuais. 

Deficiências nas fotografias aéreas utilizadas impediram a obtenção de informação 

em diversas áreas do continente pelo que, a COS’90 não cobre a totalidade do 

território nacional faltando 50 folhas, o que perfaz 8% da área total do país (Figura 

5). 

 

Figura 5 - Cobertura nacional das folhas da COS'90 (Fonte: IGP, 2005b) 
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2.2.32.2.32.2.32.2.3 Cartografia Florestal de EucaliptoCartografia Florestal de EucaliptoCartografia Florestal de EucaliptoCartografia Florestal de Eucalipto    

A Cartografia Florestal do Eucalipto (CFE) surge no âmbito da construção de um 

Sistema de Informação Florestal para o Eucalipto (SIFE), iniciado em 1997 pelo 

Grupo de Trabalho de Inventário Florestal (GTIF) da CELPA. O produto cartográfico 

obtido tem como finalidade servir de base na produção de informação para a 

indústria da pasta de papel, necessária para o desenvolvimento estratégico do 

sector no que diz respeito à extensão e distribuição da área florestal e sua 

sustentabilidade (GTIF, 1998). 

O objectivo principal desta cartografia consiste na caracterização de manchas 

florestais de Eucalipto e outras espécies associadas, assim como de áreas potenciais 

para florestação, em Portugal Continental. 

Este projecto foi totalmente desenvolvido sobre um Sistema de Informação 

Geográfica, conferindo ao produto cartográfico digital obtido uma utilização versátil 

e expedita com a vantagem de poder ser actualizado periodicamente. 

O produto foi obtido através de fotointerpretação realizada sobre ortofotos digitais 

com 1m de resolução espacial, resultantes do vôo CELPA-DGF-CNIG (escala 1:40 

000), efectuado em 1995 e que cobriu todo o país, recorrendo sempre que 

necessário, à ajuda das respectivas fotografias aéreas em papel ampliadas para a 

escala 1:10 000. 

A UMC adoptada para esta cartografia foi de 1ha para a totalidade da área do país, à 

excepção dos casos dos corpos de água, para os quais se definiu como 0,05ha e 

das áreas de eucalipto a Norte do Tejo, onde se estabeleceu a UMC de 0,5ha. Os 

dados apresentam-se em formato vectorial de polígonos, com uma distância 

mínima de 15 metros entre linhas e cobrindo a totalidade do território nacional.  

A nomenclatura utilizada (Anexo 3) atribui particular importância ao eucalipto e às 

espécies com que mais frequentemente se encontra associado, i.e., pinheiro bravo e 

outras espécies. No entanto, também identifica povoamentos puros (e mistos 

dominados) de pinheiro bravo e de outras espécies, bem como áreas onde o 

eucalipto, o pinheiro ou outras espécies se encontram dispersas em zonas de mato, 

pastagens ou áreas agrícolas (GTIF, 1998). Os restantes tipos de ocupação do solo 

não são classificados nesta cartografia, no entanto, são englobados em polígonos 

específicos e devidamente identificados. 

Todas as folhas de cartografia da CELPA foram submetidas a uma verificação 

posterior, em gabinete numa primeira fase e por confirmação de campo numa fase 

seguinte, para avaliar a qualidade dos produtos criados e decidir sobre a sua 

viabilidade. 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Inventário Florestal Nacional de 1995Inventário Florestal Nacional de 1995Inventário Florestal Nacional de 1995Inventário Florestal Nacional de 1995    

O IFN95 é um serviço de informação da responsabilidade da Direcção Geral das 

Florestas (DGF), que tem como principal objectivo avaliar e monitorizar a extensão e 
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condição dos recursos florestais em Portugal Continental. Esta informação é de 

cariz oficial e é utilizada para o estabelecimento de políticas, planos e projectos que 

visam o desenvolvimento sustentável da floresta nacional (DGRF, 2005). 

O IFN fornece informação estatística sobre os seguintes temas: 

1. Áreas de ocupação do solo de Portugal Continental;  

2. Estrutura dos povoamentos florestais;  

3. Produção florestal de bens lenhosos e não lenhosos;  

4. Vitalidade e sanidade dos povoamentos florestais.  

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

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

raster à escala 1:1000000, uma aplicação informática designada AreaStat, para 

consultas sobre as áreas das classes de uso e de ocupação do solo em Portugal 

Continental, e um ficheiro de pontos, em formato digital vectorial, que contêm as 

coordenadas aproximadas de fotopontos (pontos marcados sobre fotografias 

aéreas) utilizados como base para a execução das análises estatísticas de 

uso/ocupação do solo por unidade territorial. A classificação foi realizada por foto-

interpretação dos referidos pontos sobre fotografias aéreas em formato papel e à 

escala 1:10000, com data de referência ao ano 1995, e por levantamentos de 

campo. Cada fotografia aérea representa uma área real no terreno de cerca de 

2500ha e os fotopontos estão afastados entre si cerca de 700 m. Cada fotoponto 

foi classificado em função das características fotointerpretadas na mancha de 

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

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

porção de terreno de área igual ou superior a 0.5 ha e de largura média igual ou 

superior a 20 m, que constitui uma unidade homogénea do ponto de vista do uso e 

ocupação do solo. O sistema de classificação do IFN é não-hierárquico e a 

posteriori, tendo sido estruturado com o objectivo principal de caracterizar com 

detalhe a classe de uso florestal (Figura 6). Cada uma das classes foi definida com 

rigor para garantir que toda a porção de território nacional fosse alocada a uma 

determinada classe, de forma clara e inequívoca. As definições da nomenclatura 

regulam a atribuição a cada fotoponto de um código por cada um dos 13 campos 

que compõem o sistema. A combinação destes códigos determina a ocupação e/ou 

uso do solo daquele fotoponto. Houve o cuidado de harmonizar e estandardizar as 

definições utilizadas com os requisitos do estudo internacional Temperate and 

Boreal Forest Resources assesment (TBFRA 2000), cujo início coincidiu com a fase 

de definição da nomenclatura do IFN de 1995 (DGRF, 2005). 
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Figura 6 – Classificação do uso/ocupação do solo do IFN (Fonte: DGF, 2005). 

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

conjunto de atributos que cobrem quatro áreas temáticas: Uso do Solo; Estrutura 

dos Povoamentos; Produção Florestal e Condição dos Povoamentos. Estas áreas 

temáticas dividem-se nos seguintes atributos: 

• Uso do Solo (6 atributos); 

• Ocupação Florestal (6 atributos); 

• Grupos Florestais (4 atributos); 

• Ocupação Primária (15 atributos); 

• Ocupação Secundária (15 atributos); 

• Grau de Coberto (7 atributos). 

É importante referir que o posicionamento de cada ponto do IFN95 tem um erro 

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

georreferênciação precisa deve ser cuidada. Todos os dados utilizados são originais 

e foram recolhidos especificamente para a realização do IFN.  
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3333 METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    

Na abordagem metodológica a levar a cabo para cumprir os objectivos que se 

propõem, interessa primeiro que tudo perceber até que ponto as cartografias 

seleccionadas podem ser directamente comparáveis, tanto a nível estrutural, como a 

nível temático. Os diferentes contextos e objectivos de produção das cartografias 

utilizadas são os principais responsáveis pelas diferentes especificações técnicas de 

cada uma. Estas diferenças por sua vez determinam a metodologia aplicada neste 

estudo e portanto, influenciam directamente os resultados obtidos. Assim, o 

presente capítulo começa por descrever os processos de harmonização necessários 

que se desdobram em três vertentes principais:  

• Nomenclatura;  

• Data de referência; 

• Estrutura.  

Segue-se uma descrição dos métodos relacionados com a sobreposição espacial 

das cartografias em ambiente SIG. Finalmente, será descrita a exploração dos dados 

obtidos focando a obtenção de um mapa de incerteza temática na caracterização da 

ocupação e/ou uso do solo em Portugal Continental. A Figura 7 contém um 

esquema representativo da metodologia desenvolvida neste trabalho. 

•Harmonização

•Nomenclaturas

•Data de referência

•UMA

•DMEL

•Sobreposição espacial dos dados;

•Produção dos mapas de incerteza

•RegiõesNUTIII

•Classes mais problemáticas

 

Figura 7 – Esquema da metodologia desenvolvida. 
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3.13.13.13.1 HarmonizaçãoHarmonizaçãoHarmonizaçãoHarmonização    

A harmonização das especificações técnicas das cartografias é determinante, sendo 

por si só um processo que implicou uma avaliação extensa. Consequentemente, os 

métodos descritos neste documento são o resultado de várias iterações que 

procuraram a melhor forma de tornar os produtos cartográficos comparáveis. A 

implementação desta metodologia neste caso de estudo reduziu para 32% do 

território continental Português a área total de análise.  

Os procedimentos de harmonização de nomenclaturas são implementados em cada 

um dos ficheiros das cartografias originando um novo código CLC adaptado sendo 

as fronteiras originais dos polígonos posteriormente dissolvidas com base nesse 

mesmo atributo. Este processo é efectuado anteriormente à sobreposição espacial 

de forma a evitar a eliminação incorrecta de polígonos com área inferior à UMA. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 NomenclaturasNomenclaturasNomenclaturasNomenclaturas    

Cada uma das quatro cartografias tem um sistema de classificação diferente 

associado. Algumas das classes são muito semelhantes em todas as nomenclaturas 

no entanto a maioria apresenta diferenças que podem ser subtis como o grau de 

coberto numa ocupação florestal, ou pelo contrário preponderantes como a 

inexistência de determinadas classes em alguma das nomenclaturas.  

As nomenclaturas de ocupação/uso do solo, quando comparadas podem originar 

vários tipos de situações de correspondência entre classes. Na Figura 8 ilustram-se 

estes tipos de correspondências. 

 

Figura 8 – Tipos de correspondências entre classes. 
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Os tipos de correspondências ilustrados são 4. O primeiro tipo – 1 para 1 – indica a 

correspondência unívoca entre a classe A e o código 1, onde todas as características 

de uma estão presentes na outra e vice-versa. No segundo tipo – 1 para n – 

enquadram-se as situações em que a classe A apresenta características que estão 

distribuídas por mais do que um código na nomenclatura subsequente, sendo que 

nenhuma dessas classes contém mais características para além dessas. No terceiro 

tipo – x/n para x/n – estão representadas as situações em que uma classe A tem 

características que se distribuem por mais do que um código na nomenclatura 

comparada e que por sua vez contêm características que apenas se verificam na 

classe B. Por fim, no quarto tipo – 1 para x/n – representam-se as situações em que 

uma classe A tem características correspondentes simultaneamente com duas 

classes (1 e 2). Neste caso a correspondência com uma ou com outra é considerada 

igualmente correcta, podendo no entanto não ser completa. 

Em termos qualitativos, as correspondências do primeiro tipo são as mais 

desejáveis uma vez que são as que representam uma maior harmonização entre 

nomenclaturas, enquanto que as dos terceiro e quarto tipos são as menos 

desejáveis por levantarem questões de resolução mais complicada ou até impossível 

no contexto de uma harmonização entre nomenclaturas. 

Para lidar com estas diferenças, as definições das várias classes foram avaliadas e 

implementados dois procedimentos principais, complementados por uma análise 

espacial realizada para a integração da informação proveniente dos pontos do IFN:  

3.1.1.1 Primeira parte  

Primeiro, de acordo com os parâmetros que definem cada classe em cada 

cartografia, todas essas classes são transformadas para classes CLC. Por exemplo, 

na nomenclatura CFE existem classes diferentes para definir povoamentos puros de 

Eucalipto e povoamentos mistos de Eucalipto com outras folhosas, estas duas 

classes são reclassificadas com o código 311 correspondente a florestas de folhosas 

da nomenclatura CLC, ou seja, representa uma situação do tipo 1 para n. O mesmo 

tipo de procedimento foi aplicado às outras nomenclaturas. Em casos em que não 

exista uma correspondência directa ou em que uma classe pode corresponder a 

duas ou mais classes na nomenclatura CLC um novo código é atribuído de forma a 

evidenciar esta situação. O resultado final é uma nomenclatura CLC adaptada para 

cada uma das cartografias.  

Estes procedimentos são levados a cabo tendo como ponto de partida a 

nomenclatura do CLC, uma vez que esta, para além de ser a mais estandardizada, é 

também uma nomenclatura generalista. No entanto, a principal razão para esta 

opção prende-se com o facto de, em acordo com o que foi descrito no capítulo dos 

sistemas de classificação, a nomenclatura CLC apresentar uma estrutura mais rígida 

e as restantes serem mais flexíveis permitindo uma melhor adaptação desta forma 

do que em sentido inverso. Para além disto, todas as restantes nomenclaturas são 
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mais detalhadas e assim, em algumas situações é impossível converter a 

nomenclatura do CLC para qualquer uma delas.  

Assim, para cada combinação de bases de dados foi necessária a elaboração de um 

estudo específico de forma a se harmonizarem todas as nomenclaturas, e assim 

possibilitar a comparação das cartografias.  

3.1.1.1.1 CLC – COS 

Quanto à harmonização das nomenclaturas da COS’90 com o CLC, a maioria das 

classes podem ser directamente comparáveis. Note-se que ambas foram criadas 

com objectivos e contextos semelhantes. No entanto, existem alguns casos 

pontuais em que, devido à grande especificidade da legenda COS’90, muitas das 

suas classes não têm correspondência directa na nomenclatura CLC. Foi necessário 

portanto, uma avaliação específica para lidar com cada uma destas situações. De 

uma forma geral, estes problemas foram resolvidos através da atribuição de um 

novo código incluso numa nomenclatura CLC adaptada e pela descrição dessa 

mesma nova classe através das definições dos códigos COS que por ela são 

englobados. 

Na maioria dos casos, uma classe CLC engloba um conjunto, muitas vezes vasto, de 

códigos da COS – situação 1 para n. A descrição exaustiva de todas estas 

correspondências não se enquadra nos desígnios do presente documento e, como 

tal, relata-se este processo apenas de forma superficial e apresentam-se alguns 

exemplos elucidativos dos vários casos de correspondências. 

No caso dos territórios artificializados, verifica-se uma correspondência bastante 

directa – do tipo 1 para 1 – em que temos por exemplo a classe “UU1 – Tecido 

Urbano Contínuo” a coincidir de forma directa com a classe 111 do CLC, cuja 

designação é exactamente idêntica. Existe, no entanto, a ressalva de no CLC a 

definição desta classe ser bastante mais detalhada, chegando mesmo a um limiar 

percentual de território impermeabilizado, o que poderá levantar algumas questões, 

dado esse limiar não se verificar na COS, apesar de o 3º dígito dizer respeito, neste 

caso à densidade urbana. Este tipo de questões é muito frequente na generalidade 

dos processos de harmonização. 

A classe CLC 112, referente ao tecido urbano descontínuo, pela sua definição, 

permite a compreensão dos códigos “UU2 – Tecido Urbano Descontínuo”, “UU9 – 

Outros espaços fora do tecido urbano consolidado” e “JJ9 – Outras áreas 

degradadas”. Esta assumpção pode ser compreendida como directa pois as classes 

que são agregadas estão univocamente incluídas na descrição da classe que as 

agrega, no entanto, trata-se de uma relação do tipo 1 para n, pelo que se enumera 

aqui como exemplo. 

Quanto ás “Áreas com ocupação agrícola”, classe 2 do nível 1 do CLC, podemos 

verificar mais alguns casos do mesmo tipo dos exemplos anteriores de conversão 
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directa ou conversão directa com agregação de classes. Para a primeira situação 

serve agora como exemplo o código CC3 que representa os arrozais, os quais são 

representados pela classe 213 na nomenclatura CLC. No caso da agregação muitos 

para um – 1 para n – verificam-se os códigos AA(1-X), correspondentes aos vários 

tipos de pomares, os quais se classificam no CLC com apenas uma classe referente 

às culturas permanentes de pomares, a classe 222.  

No que diz respeito a áreas de ocupação florestal, as correspondências dos códigos 

COS que representam determinadas espécies florestais apenas necessitam de ser 

agregadas como folhosas, resinosas ou mistos, para se fazerem corresponder com 

o CLC. No entanto, é essencial também ter-se em consideração o grau de coberto 

uma vez que, de acordo com a nomenclatura do CORINE Land Cover, a floresta 

apenas se considera como tal a partir de um grau de coberto superior a 30% de 

espécies florestais. Assim, as remanescentes áreas florestais da COS cujo grau de 

coberto seja inferior a este valor são englobadas na classe 324 referente aos 

espaços florestais degradados. 

A tabela seguinte (Tabela 2) integra os exemplos aqui apresentados: 

Classe CLC Designação Classe COS Designação 

111  Tecido Urbano contínuo; UU1 Tecido Urbano Contínuo 

112  Tecido Urbano descontínuo; UU2 Tecido Urbano Descontínuo; 

UU9 Outros espaços fora do tecido urbano 

consolidado; 

JJ9 Outras áreas degradadas; 

213 Arrozais; CC3 Arrozais; 

222 Pomares AA1 Citrinos 

AA2 Pomoídeas 

AA3 Prumoídeas (sem a amendoeira) 

AA4 Amendoeiras 

AA5 Figueiras 

AA6 Alfarrobeiras 

AA9 Outros pomares 

AAx Mistos de pomares 

311 Folhosas BB+_   Sobreiro (grau de coberto de 2 ou 3) 

ZZ+_   Azinheira (grau de coberto de 2 ou 3) 

TT+_   Castanheiro bravo (grau de coberto de 2 ou 

3) 

NN+_   Castanheiro manso (grau de coberto de 2 ou 

3) 

QQ+_   Carvalho (grau de coberto de 2 ou 3) 

312 Resinosas PP+_   Pinheiro bravo (grau de coberto de 2 ou 3) 

MM+ Pinheiro manso (grau de coberto de 2 ou 3) 
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RR+_   Outras resinosas (grau de coberto de 2 ou 3) 

313 Floresta com mistura de 

resinosas com folhosas 

__+_ Povoamento florestal misto (Folhosas + 

Resinosas)  

Combinação das letras indicadas para cada 

espécie (máximo de duas) em que a primeira 

é a dominante ocupando as duas até 75% da 

superfície. (grau de coberto de 2 ou 3)  

Tabela 2 - Algumas classes de exemplo da correspondência entre a nomenclatura CLC e a nomenclatura 

da COS 

As restantes correspondências entre classes destas duas nomenclaturas 

apresentam-se em Anexo 4. 

3.1.1.1.2 CLC – CFE 

Na conversão da nomenclatura da CFE, verificou-se que determinadas classes 

correspondem a mais do que uma classe na nomenclatura CLC – tipo 1 para n – 

pelo que se fizeram corresponder a um novo código que por sua vez será descrito, 

enunciando a que classes CLC poderá equivaler. Isto significa que, quando realizada 

a intersecção espacial destas duas cartografias, a coincidência de uma destas 

classes da CFE é considerada como correcta com mais do que uma classe do CLC. 

A tabela seguinte (Tabela 3) descreve a correspondência das classes CFE com as 

classes CORINE Land Cover bem como os novos códigos adaptados. 

Classe CLC 

adaptada 

Descrição 

334 Todos os códigos, cuja indicação da classe pelos 2 caracteres que se seguem aos 

que caracterizam a ocupação do estrato, referem a ocorrência de um fogo há menos 

de 2 anos, através do código “01”.  

250 Todos os códigos cuja ocupação principal do solo (caracterizada pelo primeiro 

caracter da legenda) é agricola - A; Corresponde potencialmente apenas às classes 

211, 212 do CLC; 

311 Todos os códigos cuja ocupação do solo é de “Eucalipto” (E) e/ou de “Outras 

espécies” (T) sendo que estas se consideram serem folhosas.  

312 Todos os códigos cuja ocupação principal e secundária do solo é de “Pinheiro Bravo” 

(PP). 

313 Todos os códigos cuja ocupação do solo de divida entre espécies de folhosas e 

espécies de resinosas. Neste caso quando a ocupação principal é Pinheiro bravo e a 

secundária é Eucalipto por exemplo, ou vice-versa. 

328 Classe que inclui todos os casos de matos ou pastagens onde se verifiquem a 

presença de espécies arbóreas com um projecção da copa nunca superior a 10%. 

Corresponde potencialmente apenas às classes 321, 322, 323, 324 do CLC; 

329 Classe que inclui todos os casos de matos ou pastagens onde não se verifique a 

presença de espécies arbóreas. Corresponde potencialmente apenas às classes 321, 

322, 323 do CLC; 

324 Todos os códigos com a indicação de existência de um corte os quais se identificam 

com a letra K como último caracter da Legenda. 
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512 Classe que inclui todos os casos de presença de águas interiores paradas, 

identificado na Legenda da CFE com HH. 

888 Todas as áreas sem classificação de estrato por parte da CFE, indicadas na legenda 

com o código “NADA0”. Corresponde potencialmente às classes 11, 12, 13, 14, 213, 

221, 222, 223, 231, 24x, 331, 332, 333, 335, 4, 52 

Tabela 3 - Descrição da correspondência da nomenclatura CFE com as classes CLC 

Assim, a partir de uma cartografia na qual é possível encontrar 92 combinações de 

códigos, passou a ter-se a mesma cartografia representada por 10 classes no total. 

A tabela em Anexo 3 lista todas as combinações existentes para Portugal 

Continental na cartografia da CELPA, e as respectivas correspondências com a 

nomenclatura adaptada do CORINE Land Cover.  

3.1.1.2 Segunda parte 

O segundo procedimento da harmonização das nomenclaturas consiste em produzir 

uma correspondência entre todas as classes adaptadas já que algumas podem 

ligar-se a duas classes com uma das nomenclaturas e apenas com uma em outra 

nomenclatura. Este processo resultou numa tabela conceptual na qual todas as 

nomenclaturas são comparáveis entre si (Figura 9). Esta tabela de correspondências 

determina a concordância entre cartografias, com base na qual os valores de 

incerteza são obtidos, sendo portanto um dos alicerces principais deste estudo.  
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888
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334
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522
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334

888

510

 

Figura 9 - Matriz de correspondências entre as classes CLC adaptadas para todas as nomenclaturas. 

É possível verificar que a correspondência directa – tipo 1para 1 – para as quatro 

bases de dados apenas é possível nas classes correspondentes ao uso florestal 

(311, 312 e 313), uma vez que são as únicas ocupações/usos a ser representado de 

forma detalhada por todas. Este facto é fácil de compreender simplesmente 

relembrando os diferentes objectivos de produção que são apenas coincidentes 

para todas as quatro cartografias no que respeita a caracterização florestal.  
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3.1.1.3 Avaliação das percentagens de pontos IFN 

Um outro procedimento de harmonização directamente relacionado com as 

definições das classes é igualmente um passo de destaque na metodologia de 

sobreposição espacial. Trata-se da harmonização do IFN com as restantes 

cartografias. O facto do IFN, ser uma cartografia de pontos em oposição às 

restantes cartografias cuja representação se faz por polígonos, torna necessário um 

processamento anterior que consiste na avaliação das percentagens de pontos que 

coincidem espacialmente com os limites dos polígonos da CFE de uma das outras 

cartografias, e assim, com base em regras de decisão criadas de acordo com as 

definições das classes CLC, classificar cada polígono com a informação do IFN. A 

cartografia que foi escolhida para a integração da informação IFN foi a CFE, uma vez 

que se assemelham em termos contextuais e de objectivo de produção.  

Na Figura 10 ilustra-se a representação geográfica por diferentes estruturas de 

dados destas duas cartografias.  

CFE

 

Figura 10 – Ilustração da representação cartográfica do IFN e do CFE. 

Desta forma, será avaliada a quantidade de pontos num polígono e consoante as 

percentagens existentes das diferentes classes de ocupação do solo, decidida a 

classe CLC adaptada a atribuir ao IFN.  

A Figura 11 apresenta um exemplo genérico do funcionamento deste método. 
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Figura 11 – Exemplo da avaliação das percentagens de pontos do IFN  

Neste caso, segundo as definições da nomenclatura CLC, que nos dizem que um 

polígono 311 deve conter mais de 75% de áreas de floresta de folhosas, visto a 

informação do IFN indicar a presença de 80% de floresta de folhosas, este polígono 

será classificado como 311. Esta avaliação indicaria uma discrepância entre as duas 

fontes de informação, uma vez que o CFE classifica o polígono como 312 (floresta 

de resinosas). Da mesma forma se procede para os restantes polígonos do CFE.  

Para a implementação desta abordagem é definida uma metodologia que envolve a 

utilização de operações simples de análise espacial realizadas num qualquer 

software SIG standard e da manipulação de tabelas de dados nas quais se aplicam 

algumas fórmulas relativamente complexas. O fluxograma seguinte (Figura 12) 

resume as operações previstas no projecto de análise realizado. 

IFN CFE

Join espacial

Regras 
de 

decisão

Tema de 
pontos com o 

ID dos 
polígonos que 
os abrangem

Avaliação das 
percentagens dos 

pontos e classificação 
de acordo com a 

nomenclatura CLC

Join relacional

Tabela com o 
ID dos 

polígonos e os 
códigos IFN 

obtidos

CFE

Duas 
cartografias 
comparáveis  

Figura 12 – Fluxograma das operações realizadas para a implementação da metodologia de 

harmonização do IFN com o CFE. 
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Assim de acordo com o fluxograma, em primeiro lugar na plataforma SIG, é inserido 

na tabela do tema do CLC um novo campo numérico designado “ID”. Neste campo 

será inserido um valor diferente para cada registo identificando assim cada um dos 

polígonos. De seguida será realizada uma junção espacial das duas tabelas 

correspondentes aos temas das cartografias, por intermédio do campo “shape”. Esta 

junção só pode ser realizada no sentido do tema de polígonos para o tema de 

pontos. Conjuga-se assim a informação das duas cartografias na tabela referente 

ao IFN obtendo-se para cada ponto, para além da informação referente à 

classificação da ocupação do solo, informação pertencente ao polígono do CLC com 

o qual coincide no espaço.  

O passo seguinte consiste na manipulação da informação resultante em ambiente 

Excel. Para tal é realizada uma tabela dinâmica. O campo das linhas será o campo 

“ID” que identifica cada um dos polígonos. O campo utilizado para as colunas será 

aquele que retrate a ocupação e uso do solo por parte do IFN. Finalmente na zona 

dos dados será realizada a contagem dos registos. Obtém-se então uma tabela na 

qual é possível observar quantos pontos existem no interior dos limites dos 

polígonos e qual a sua classificação possibilitando a avaliação das percentagens de 

cada ocupação existentes por polígono. A tabela seguinte (Tabela 4) apresenta um 

exemplo do resultado do processo descrito.  

Count of ID  IFN – USOSOLO       

ID CLC AG FL HH IC IP SC Grand Total 

10382 511 5 1 14    20 

10426 221 67 3  6   76 

10442 243  2     2 

10519 223 1      1 

10578 311 2 1     3 

Tabela 4 - Exemplo da tabela dinâmica resultante do processo descrito 

Pela avaliação destas percentagens é possível, consultando as definições das classes 

de ocupação do solo da nomenclatura CLC, obter-se uma classe CLC proveniente da 

informação do IFN, possibilitando assim a sua comparação (Figura 11). São então 

implementadas as fórmulas que permitem a obtenção deste resultado registado 

num novo campo e procede-se à exportação da tabela em formato DBF de forma a 

poder ser lida em ambiente SIG.  

De seguida esta tabela é importada para o SIG e é estabelecida uma junção com a 

tabela do tema correspondente à cartografia do CLC uma vez mais por intermédio 

do campo “ID”. Obtemos assim, no mapa de polígonos a caracterização da ocupação 

do solo original desse mesmo mapa e ao mesmo tempo a caracterização das 

mesmas áreas pelo IFN.  

Isto permite-nos analisar a totalidade das concordâncias entre as duas bases de 

dados, tanto em termos estatísticos como a nível espacial.  
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Esta é uma avaliação estabelecida em função do número de pontos que cada 

polígono CFE abarca. Assim, foi necessário definir um limite inferior para o número 

de pontos a partir do qual é assegurado existir um grau de harmonia crível entre as 

duas bases de dados numa determinada área definida por um polígono CFE. Assim, 

após um estudo cuidado dos resultados obtidos com as várias possibilidades para 

este limite, foi estabelecida a exclusão de todos os polígonos cujas fronteiras não 

contivessem um mínimo de 4 pontos IFN. A inclusão de um limite inferior de pontos 

contidos nos polígonos, suficiente para se proceder à avaliação das suas 

percentagens e à determinação de uma classe CLC, apesar de reduzir 

consideravelmente o universo de análise, constitui uma forma de os resultados 

fazerem mais sentido, serem mais coerentes. Por exemplo, numa situação em que 

num polígono apenas, coincide um ponto, a não correspondência entre a 

informação das duas cartografias pode ter a ver unicamente com o delineamento 

dos limites do polígono, podendo este facto dever-se às diferentes escalas de 

produção.  

As regras de decisão desenvolvidas apresentam-se na tabela em Anexo 5. Como 

forma de se proceder de maneira sistemática à aplicação destas regras em ambiente 

SIG, foi criada uma aplicação na linguagem de programação Avenue para ser 

utilizada no software ArcView 3.2. O código fonte desenvolvido está também 

disponível em anexo (Anexo 6). 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 Data de referênciaData de referênciaData de referênciaData de referência    

Como já foi referido no capítulo 2, uma das principais diferenças entre as 

cartografias utilizadas neste estudo é a data de referência de cada uma (ver Figura 

4). Este é um factor que teve que ser considerado na metodologia de harmonização 

de modo a se excluírem os desacordos entre cartografias originados por alterações 

reais na paisagem ao longo do tempo.  

Para lidar com esta situação foram utilizados os dois produtos CLC referentes a 

1985/86/87 e 2000 para, através da sobreposição espacial entre eles, se proceder 

à identificação das diferenças e remoção das mesmas (Figura 13). Estas diferenças 

correspondem à evolução na ocupação e/ou uso do solo em Portugal Continental 

naquele período, constituindo cerca de 11% do território (Caetano et. al., 2005b), no 

entanto, não correspondem exactamente com o produto CLC changes, também 

disponibilizado pelo projecto CLC (Painho & Caetano, 2005). Todas as três restantes 

cartografias estão localizadas na linha temporal entre aquelas duas datas, pelo que 

pode ser assumido – com algumas reservas adiante debatidas – que na área 

inalterada do país (89%) não existem diferenças entre as quatro cartografias 

relacionadas com alterações na paisagem. 
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Figura 13 – Exclusão das áreas de alteração do solo entre as duas cartografias do CORINE Land Cover 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Unidade Mínima de Análise (UMA)Unidade Mínima de Análise (UMA)Unidade Mínima de Análise (UMA)Unidade Mínima de Análise (UMA)    

Um outro procedimento de harmonização está relacionado com a diversidade entre 

as cartografias em termos de escala de produção. A escala de produção, de acordo 

com os objectivos para os quais o mapa foi desenvolvido, está directamente 

relacionada com a selecção da Unidade Mínima Cartográfica (UMC) e, portanto, com 

o determinar do detalhe obtido na interpretação dos dados de base (Saura, 2002; 

O’Neill, 1996). Estes últimos estão como é obvio envolvidos directamente no 

processo de determinação da UMC, por interferência a priori ou a posteriori, isto é, 

quer o tipo de detalhe desses dados condicionem o mapa para um detalhe maior ou 

menor, quer os objectivos do mapa a desenvolver determinem a necessidade de 

dados de base com maior ou menor detalhe. 

As diferentes escalas das cartografias envolvidas representam um dos principais 

problemas a nível estrutural, no que diz respeito à metodologia desenvolvida. A 

escala referente a cada uma delas determina na prática o nível de detalhe com que 

as áreas foram interpretadas e com que são representadas no produto final. Assim, 

por exemplo, uma área delimitada por um polígono numa cartografia de 1:25 000 

apresenta limites bastante mais detalhados do que a delimitação da mesma área 

apresentará com uma escala menor de 1:100 000. Para além disto, a interpretação 

visual de classes de ocupação do solo varia obrigatoriamente também com a escala 

do mapa produzido. Algumas classes definidas para a nomenclatura do CORINE 

Land Cover prevêem a aglomeração de áreas de outras classes inferiores a uma 

Unidade Mínima Cartográfica, unidade essa estabelecida de acordo com a escala 

decidida (Bossard et. al., 2000). Numa outra cartografia de escala maior, estas 

mesmas áreas estarão individualizadas, podendo surgir uma situação de 

discordância entre a informação das duas cartografias que na realidade se deve a 

uma diferença nas escalas de ambas. Assim, este será um dos problemas principais 

a ultrapassar pela metodologia desenvolvida. 

Neste estudo as diferenças nesta especificação técnica foram então objectivo de 

uma metodologia de harmonização estrutural. As principais diferenças entre dois 
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mapas de polígonos produzidos a escalas diferentes – considerando os restantes 

factores iguais, nomeadamente a configuração da paisagem – será o detalhe das 

fronteiras dos polígonos. Este factor resultará na criação de polígonos sliver quando 

realizada uma sobreposição espacial (Figura 14), e a análise desses polígonos não 

faria sentido. Em primeiro lugar porque as diferenças contabilizadas não se deviam 

a diferentes interpretações da ocupação e/ou uso do solo mas sim à escala de 

produção, e em segundo lugar porque estas áreas não poderiam ser cartografadas 

em algumas das cartografias em estudo de acordo com as suas especificações 

técnicas.  

Como já foi referido, outros estudos lidaram com a comparação entre cartografias 

de diferentes escalas eliminando da análise um determinado buffer de cada lado 

das fronteiras dos polígonos (Gallego, 2001). Este método reduziria demasiado a 

área útil analisada neste caso de estudo e ainda assim não solucionaria as 

diferenças entre UMC’s, portanto foi utilizada uma Unidade Mínima de Análise de 

forma a resolver este problema. Este limite permitirá que se analisem apenas áreas 

que, de acordo com as especificações técnicas de todas as cartografias, pudessem 

ser cartografadas em todas elas. Para isso excluem-se da análise todos os 

polígonos sliver resultantes da sobreposição espacial das cartografias, bem como 

todos os polígonos cuja área seja inferior à área da UMC maior das 4 cartografias. 

No presente caso de estudo a UMA foi definida pela UMC do CLC, sendo portanto 

correspondente a 25 hectares.  

A Figura 14 representa uma situação de sobreposição de duas cartografias a escalas 

diferentes. É possível perceber o maior detalhe da cartografia A e a não coincidência 

dos limites dos polígonos de ambas, resultando numa série de polígonos sliver 

inferiores à UMA os quais são excluídos da análise.  

 

Figura 14 – Exemplo da utilização da UMA para resolução do problema das escalas diferentes e 

atribuição da UMA. 
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3.1.43.1.43.1.43.1.4 Distância mínima entre linhasDistância mínima entre linhasDistância mínima entre linhasDistância mínima entre linhas    

Uma outra especificação técnica necessária de harmonizar é a Distância Mínima 

Entre Linhas (DMEL) dos polígonos. Na cartografia CLC esta distância é de 100m, o 

que significa que nenhuma área é cartografada se as linhas que definem as suas 

fronteiras tiverem um espaçamento entre si inferior a 100 m. As restantes 

cartografias utilizadas no estudo proposto apresentam distâncias mínimas entre 

linhas inferiores àquele valor, pelo que, tal como no caso da harmonização da UMC, 

será necessário detectar os polígonos resultantes da intersecção dos mapas com 

distâncias mínimas entre linhas inferiores a 100 m e excluí-los da análise. 

3.23.23.23.2 Processo implementação da metodologia de harmonização em Processo implementação da metodologia de harmonização em Processo implementação da metodologia de harmonização em Processo implementação da metodologia de harmonização em 

ambiente SIGambiente SIGambiente SIGambiente SIG    

Uma vez enunciados e explicados todos os pontos da harmonização e respectivas 

metodologias, descrevem-se de seguida os passos do processo de aplicação 

daquela harmonização e paralelamente da sobreposição espacial das 4 cartografias: 

1) Reclassificação da COS’90 para a legenda CORINE Land Cover – Neste passo, 

após a criação de uma tabela de correspondências entre os códigos da 

COS’90 e os códigos CLC adaptados, referida no capítulo da harmonização 

de nomenclaturas, foi realizada uma junção relacional desta tabela com cada 

uma das tabelas de atributos das cartas COS’90. Desta forma consegue-se a 

existência de um código CLC adaptado para cada um dos polígonos da 

COS’90. Tendo-se de seguida procedido à dissolução das fronteiras dos 

polígonos com base no atributo do campo com a informação das novas 

classes para os polígonos COS’90. Desta forma realizou-se uma 

generalização que permitiu, para além da utilização de polígonos com áreas 

maiores, também uma maior facilidade no processamento computacional 

devido à considerável redução da informação armazenada na estrutura dos 

polígonos.  

2) Exclusão dos polígonos com área inferior a 25ha – de seguida procedeu-se à 

eliminação dos polígonos cuja área se manteve inferior à unidade mínima de 

análise. Contudo, este procedimento implicou a demarcação anterior dos 

polígonos de fronteira entre as cartas, uma vez que estes podem numa carta 

manter uma área inferior a 25 hectares, no entanto, existirem na 

continuação numa carta contígua. Assim, estes polígonos foram tratados à 

parte, pelo processamento descrito no passo anterior e só depois se 

incluíram os que se mantiveram acima da área mínima junto com os outros. 
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Os passos descritos estão representados na figura seguinte (Figura 15): 

 

Figura 15 – Passos do pré-processamento realizado à COS'90. Conversão da legenda para a 

nomenclatura CLC; dissolução dos polígonos pelo novo código. Exclusão dos polígonos inferiores à UMA 

3) Dissolução de todas as folhas da COS’90 – O procedimento seguinte 

consistiu na junção de todos os polígonos resultantes dos passos anteriores 

e dissolução das fronteiras ainda existentes entre polígonos com o mesmo 

código CLC adaptado. Desta forma, obteve-se um produto final com a 

totalidade da informação da COS’90 num só ficheiro. Nesta fase excluíram-

se os polígonos com distância mínima entre linhas inferior a 100 m. 

4) Sobreposição espacial dos polígonos da COS’90 com o CLC – De seguida foi 

realizada a sobreposição espacial entre o produto resultante do passo 

anterior com o produto do CLC para o universo de análise definido pela 

harmonização das datas de referência (ponto 3.1.2). Do produto resultante 

desta sobreposição foram excluídos os polígonos que representam uma área 

inferior à UMA. Nesta fase, ilustrada pela Figura 16, é possível analisar já a 

coincidência de informação entre as duas cartografias comparadas.  
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Figura 16 – Sobreposição espacial entre o CLC e a COS'90 para as áreas estabelecidas pelo universo de 

análise inicial. Exemplo de áreas excluídas pela UMA e de áreas onde existe e não existe coincidência 

entre as duas bases de dados. 

5) Reclassificação da CFE para a legenda CORINE Land Cover adaptada e 

dissolução dos polígonos pelas novas classes – Passando às cartografias 

seguintes, na CFE procedeu-se a um pré-processamento idêntico ao 

realizado para a COS’90, obtendo-se igualmente um produto final com a 

informação total da CFE classificada pelo código CLC adaptado (conforme 

descrito anteriormente) para Portugal Continental. Nesta fase excluíram-se 

os polígonos com distância mínima entre linhas inferior a 100 m. 

6) Aplicação das regras de decisão para cálculo das classes IFN nos polígonos 

CFE – Utilizando o produto final da CFE, procedeu-se de seguida à aplicação 

do processo de avaliação da informação dos pontos de IFN nos polígonos de 
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CFE, conforme descrito anteriormente. Obteve-se assim um produto final 

contendo a informação da CFE e do IFN. 

7) Intersecção de polígonos de CFExIFN com o shapefile COS’90xCLC – Por fim, 

os produtos resultantes das intersecções espaciais descritas nos pontos 

anteriores foram por sua vez sobrepostos espacialmente e sujeitos à 

aplicação da regra da UMA, resultando no produto final com a informação 

temática das quatro bases de dados geográficas em estudo, uniformizada 

em termos temporais, em temos de escala, em termos de nomenclatura, de 

forma a se proceder à análise de correspondências entre elas. 

3.33.33.33.3 A escala de incertezaA escala de incertezaA escala de incertezaA escala de incerteza    

Após a obtenção do produto correspondente à sobreposição de todas as 

cartografias, será elaborado um estudo extensivo para a obtenção de um valor de 

incerteza temática para cada polígono. Este estudo terá duas abordagens distintas: 

1) A correspondência ou não correspondência entre as cartografias COS’90 e 

CLC a diferentes níveis de detalhe da nomenclatura, e; 

2) As várias combinações de correspondências entre as quatro cartografias nos 

diferentes níveis de detalhe da nomenclatura.  

Estes dois métodos pretendem tornar possível a medição numa escala de valores da 

incerteza na ocupação e/ou uso do solo. No entanto, de forma a construir 

metodologias estatisticamente válidas, importa em primeiro lugar aprofundar o 

conceito de escala percebendo de que tipo de escala estamos a falar e a que tipo de 

medição se aplica.  

De acordo com Lowry (2000) todas as formas fundamentais de medição são 

processos de contagem, ordenamento ou arranjo. Estes três processos não são 

apenas versões diferentes de medição, são tipos diferentes com propriedades 

bastante distintas. O primeiro destes tipos implica a contagem das unidades numa 

escala de medida de intervalos iguais, normalmente standard. O segundo consiste 

no ordenamento dos itens de acordo com um ranking de importância. Por fim, o 

terceiro tipo consiste no arranjo dos itens por categorias.  

De forma comum a estes três tipos de medição a propriedade que é medida 

designa-se de variável. No presente trabalho a incerteza na caracterização da 

ocupação e/ou uso do solo constitui a variável a medir.  

Ainda segundo Lowry (2000) o processo de contagem envolve três tipos de escalas 

de medição: 
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Escalas standard – quando a medição é feita de acordo com uma escala considerada 

padrão (e.g. graus Celsius, centímetros, volts, etc.); 

Escalas de intervalos iguais – quando os intervalos das instâncias de uma escala são 

sempre iguais (e.g. o intervalo de 1cm que separa os 23cm dos 24cm é idêntico ao 

intervalo que separa os 48cm dos 49cm). Esta propriedade permite a realização de 

operações aritméticas simples de adição e subtracção (e.g. 48cm + 23cm = 71cm; 

16ºC – 5ºC = 11ºC). Por consequência esta propriedade permite ainda que se 

calculem várias medições secundárias, como é o caso da temperatura média anual, 

etc. A realização de operações aritméticas em medições de escalas com intervalos 

desiguais não detém qualquer significado; 

Escalas de rácio – quando uma escala apresenta ao mesmo tempo intervalos iguais 

e um zero absoluto. A propriedade do zero absoluto indica que a escala contém um 

limite inferior absoluto naquele valor. Por exemplo, na medição da largura de uma 

mesa em centímetros, o zero indica a ausência absoluta de largura. O oposto a esta 

propriedade será a situação em que numa determinada escala o zero representa 

apenas uma instância arbitrária que marca o ponto de viragem entre valores 

negativos e positivos, não constituindo portanto um limite inferior dessa escala. 

Esse ponto de viragem é estabelecido de acordo com o contexto a que a escala se 

associa. Por exemplo, a marca de 0ºC não representa a total ausência de calor, pois 

é possível medir valores que descem abaixo de zero nesta escala. O valor zero 

marca apenas o ponto a que a água congela em condições de pressão normais. 

As escalas de intervalos-iguais são sempre ordinais, ou seja, especificam a ordem 

de tamanho, quantidade ou magnitude de uma variável. No entanto, existem 

escalas ordinais que não são de intervalos-iguais. Assim, o termo “escala ordinal” 

refere-se apenas às escalas de medição que registam relações ordinais (e.g. “maior 

que”, “inferior a”, “mais importante que”, etc.). 

A forma mais óbvia de medição ordinal é a de rank-ordering. Numa escala deste 

tipo é definida uma ordenação a determinadas instâncias de uma variável. Por 

exemplo, quando a variável é a importância de determinados objectivos de vida 

para um grupo de pessoas, a ordem pela qual cada pessoa os organiza pode variar 

do menos importante para o mais importante de forma muito diferente: família – 

amigos – carreira – dinheiro; e dinheiro – carreira – amigos – família. Esta é uma 

forma de medição consideravelmente mais fraca do que a medição em centímetros 

e temperaturas, no entanto, é bastante útil, nomeadamente em variáveis de carácter 

ambíguo, como a deste exemplo.  

A melhor forma de utilizar este tipo de escalas é compreendendo em primeiro lugar 

as suas limitações. A principal limitação está relacionada com a ausência de 

intervalos-iguais nas instâncias da escala. Não há nada que nos indique que a 

pessoa que selecciona como mais importantes os amigos relativamente à carreira 

não tenha uma preferência de magnitude inferior à de uma segunda pessoa que 
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realize a mesma selecção. Esta limitação interfere directamente na possibilidade da 

realização de operações aritméticas com os dados obtidos restringindo por sua vez 

a dimensão das análises estatísticas dos mesmos dados.  

Uma variação deste tipo de escalas permite a realização de medições mais precisas 

da variável em estudo, ainda que não se aproxime da precisão de uma escala de 

intervalos-iguais nos permite obter. Trata-se da rating-scale, que consiste na 

atribuição de ratings numéricos o que possibilita o fraccionamento das unidades de 

medida, permitindo à pessoa do exemplo anterior, cuja importância dos amigos 

tinha uma magnitude maior, utilizar a numeração decimal para expressar essa 

preferência. Para além desta melhoria as limitações deste tipo de medição são 

idênticas às da rank-order. 

Quanto à medição por arranjo, consiste em examinar cada item de um conjunto e 

determinar se as suas características o fazem pertencer a uma determinada 

categoria. Por exemplo, dividindo um grupo de pessoas por género. Neste tipo de 

medição não existem relações ordinais. Não faria sentido dizer para a variável 

género, que a mulher tem mais género que o homem. Este tipo de categorias é 

denominado de nominal. É frequente considerar que uma medição por arranjo é 

feita por intermédio de uma escala nominal, no entanto esta associação é errada 

uma vez que na realidade não existe uma escala (Lowry, 2000). 

Uma variação particularmente interessante deste tipo de medição tem a ver com a 

utilização de mais do que uma variável em conjunto, o que permitirá a realização de 

análises de associações sistemáticas entre categorias das diferentes variáveis. Por 

exemplo, na conjugação da variável religião com a variável género, seria 

interessante perceber se existe uma relação de maior proximidade entre a religião 

católica e a mulher. 

A Figura 17 resume os tipos de escalas de acordo com os métodos de medição 

referidos. 

Medição

Contagem

•Escalas standard

•Escalas de intervalos iguais

•Escalas de rácio

Ordenamento

•Escalas de ranking

•Escalas de rating

Arranjo

•Categorias

 

Figura 17 – Resumo dos tipos de escalas de acordo com os métodos de medição. 

Associados a todos os tipos de medições até aqui descritos, estão ainda dois 

conceitos aos quais importa prestar particular atenção. São eles o conceito de 

credibilidade e validade. O primeiro diz respeito ao processo de medição e 
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considera que quando em circunstâncias diferentes os valores da medição de uma 

entidade variam muito ou pouco assim se considera essa medição de muito ou 

pouca credibilidade. O segundo conceito diz respeito à adequabilidade da medição 

à variável que pretende medir. Uma medição pode então ser de alta credibilidade e 

no entanto, não ser a mais adequada para medir aquilo a que se propõe medir. Por 

exemplo, podemos concluir que um conjunto de maçãs tem um peso de 15kg, que 

se revela idêntico quando a medição é realizada em várias balanças diferentes, e no 

entanto, essa medição não ser considerada válida se através do peso quisermos 

afirmar que o sabor das mesmas maçãs é muito bom. 

Neste estudo os dois métodos de medição de incerteza são baseados em escalas de 

ratings e descrevem-se detalhadamente de seguida. 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 A escala de incerteza pelo método das duas cartografiasA escala de incerteza pelo método das duas cartografiasA escala de incerteza pelo método das duas cartografiasA escala de incerteza pelo método das duas cartografias    

Os diferentes objectivos e contextos temáticos de cada cartografia utilizada neste 

estudo foram já mencionados no presente documento. Baseado nessas diferenças, e 

nas outras que dali advêm, decidiu-se desenvolver um método de medição de 

incerteza produzindo um mapa resultante da utilização de duas cartografias que 

coincidem no contexto temático. Este método será substancialmente mais simples 

do que o próximo, cuja avaliação das combinações entre os códigos das 4 

nomenclaturas obriga a uma abordagem distinta, pelo que será também mais 

facilmente aplicado a outros estudos semelhantes. Assim, escolheram-se o CLC e a 

COS’90 uma vez que a amplitude temática maior – o que resulta num maior número 

de classes de caracterização do solo – permite exemplificar melhor a aplicação 

deste método. Foi realizada então, uma análise comparativa daquelas cartografias, 

num nível inferior da sequência dos processos de sobreposição já descritos nos 

capítulos anteriores. Isto possibilitou a análise de 47% da totalidade da área de 

Portugal Continental. A avaliação de correspondências entre as nomenclaturas 

harmonizadas é feita para cada uma das aproximadamente 500 combinações 

resultantes da sobreposição espacial das cartografias (Tabela 5).  

CLC COS Hectares Nº de polígonos Nível da correspondência Incerteza 

311 311 636434 3003 3 0,00 

244 311 244013 1902 0 1,00 

242 211 47065 917 1 0,67 

324 322 51385 842 2 0,33 

211 244 49645 835 1 0,67 

242 242 38765 653 3 0,00 

243 322 20816 403 0 1,00 

313 311 19014 387 2 0,33 

Tabela 5 – Exemplo da avaliação das correspondências e respectivos valores de incerteza para o método 

das duas cartografias. 
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Neste método a estratificação da escala de incerteza é principalmente baseada no 

pressuposto de que num nível de detalhe mais baixo da nomenclatura as não-

correspondências são mais severas do que num nível mais elevado, correspondendo 

a um valor de incerteza maior. De acordo com a tabela de correspondências (Figura 

9) é verificada a correspondência entre os códigos das duas cartografias para cada 

combinação de códigos. Se uma situação de não-correspondência é detectada no 

nível 3 (o mais detalhado da hierarquia), é verificada a correspondência no nível 2. 

Caso seja registada uma correspondência o processo é terminado, caso contrário 

continua para o nível seguinte. Quanto mais avançar o processo maior é o valor de 

incerteza. A metodologia aplicada nesta escala de incerteza de duas cartografias é 

ilustrada na Figura 18. 

Nível 3Nível 3Nível 3Nível 3

Nível 2Nível 2Nível 2Nível 2

Nível 1Nível 1Nível 1Nível 1

2 2 2 2 BDsBDsBDsBDs

simsimsimsim nãonãonãonão

simsimsimsim nãonãonãonão

simsimsimsim nãonãonãonão

 

Figura 18 – Metodologia de medição de incerteza com duas cartografias. 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 A escala de incerteza pelo método das quatro cartografiasA escala de incerteza pelo método das quatro cartografiasA escala de incerteza pelo método das quatro cartografiasA escala de incerteza pelo método das quatro cartografias    

Quanto ao método da medição da incerteza com base nas 4 cartografias é realizada 

em primeiro lugar uma análise das combinações de classes resultantes da 

sobreposição espacial daqueles dados. O número resultante de combinações 

diferentes no presente caso de estudo foi de aproximadamente 1500. De forma a 

agregar todas estas combinações formularam-se 8 índices que categorizam os 

tipos possíveis. Estes índices estão compreendidos entre a situação de concordância 

total e a situação de discordância total entre as 4 cartografias. Para cada índice será 

atribuído um determinado valor de incerteza baseado no pressuposto de reforço de 

confiança já mencionado. Assim, observando a Figura 19 a) temos duas situações 

categorizadas por índices os quais compõem os dois extremos da escala de ratings. 

O primeiro índice corresponde á situação em que em todas as cartografias uma 

determinada área é classificada com a mesma ocupação e/ou uso do solo. Este 

índice, aqui designado de AAAA, é considerado como o que garante maior certeza 

em relação à caracterização da ocupação e/ou uso do solo para aquela área, pelo 

que se atribui a posição inicial na ordenação dos índices. Nessa mesma ordenação a 

posição final corresponde ao índice que categoriza as situações de total 

discordância entre as cartografias. Os exemplos ilustrados na mesma figura 

demonstram as seis combinações a verificar em termos de concordância na análise 

comparativa. De facto, na lógica das correspondências de 1 para 1, quando é 
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verificado que a cartografia A concorda com as cartografias B e C, então seria 

possível concluir que a cartografia B também concorda com a cartografia C. No 

entanto, esta não é a realidade resultante da harmonização destas quatro 

cartografias sendo portanto, necessária a contemplação de todas as hipóteses 

bilaterais de correspondência. 
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Figura 19 – Ilustração explicativa dos índices naturais que categorizam os tipos de combinações de 

concordância e discordância entre as 4 cartografias. 

No caso da Figura 19 b) ilustram-se outros três índices relativos a outro tipo de 

combinações possíveis entre as correspondências das cartografias. Nomeadamente 

a situação em que uma das cartografias discorda das restantes enquanto essas 

concordam entre si (AAAB); a situação em que duas cartografias concordam entre si 

e as outras duas discordam com todas (AACD); e a situação em que duas 

cartografias concordam entre si mas discordam das outras duas, que por sua vez 

também concordam entre si (AACC). Este último índice encerra aquelas que são 

entendidas como as segundas situações mais problemáticas em termos de 

caracterização da ocupação e/ou uso do solo, uma vez que o pressuposto do 

reforço de confiança funciona aqui em dois conjuntos de opiniões que se opõem. 

Ou seja, a classificação de uma determinada área é atribuída a A havendo um 

reforço por parte de uma segunda cartografia, no entanto, existem outras duas 

cartografias que se reforçam uma à outra numa classificação contrária a A. Este 

índice é então colocado em penúltimo lugar na ordem de incerteza dos índices. 

Relativamente às situações descritas pelo índice AAAB, considera-se que constituem 

áreas cuja caracterização da ocupação e/ou uso do solo tem uma incerteza muito 

baixa. Quanto ao restante índice ilustrado na Figura 19 b), é indicativo de situações 

em que existe um reforço de confiança importante mas que é apenas corroborado 

por metade das fontes de informação possíveis, pelo que se atribui uma posição 

central na ordenação dos índices. 

Até aqui descreveram-se os índices naturais relativos às combinações possíveis das 

correspondências entre as cartografias, no entanto, existem situações no presente 

caso de estudo que não são abrangidas por estes índices. Estas situações provêm 

das diferenças entre as nomenclaturas adaptadas no processo de harmonização. O 

facto de se verificarem correspondências de 1 para n entre classes das 
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nomenclaturas CLC adaptadas aliado à complexidade da matriz de 

correspondências total, resulta na necessidade da criação de índices complexos 

para abranger estas situações de correspondência incompleta. A Figura 20 ilustra 

estes índices. 
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Figura 20 – Ilustração explicativa dos índices complexos que categorizam os tipos de combinações de 

concordância e discordância entre as 4 cartografias. 

O índice AAAB2 agrega as situações em que três cartografias concordam entre si, 

no entanto a quarta cartografia não discorda por completo com elas, 

correspondendo-se com uma. No exemplo da figura podemos verificar que o IFN 

concorda com o CLC apesar de discordar com a COS, que por sua vez concorda com 

o CLC. Ainda como exemplo deste tipo de situações podemos referir a sequência de 

CLC=111, COS=111, IFN=260 e CFE=888. Neste caso de acordo com a tabela de 

correspondências a classe 260 do IFN pode corresponder à classe 888 do CFE no 

entanto, não pode corresponder à classe 111 que por sua vez pode corresponder 

com 888.  

No índice AAAB3 descrevem-se mais uma vez situações em que as concordâncias 

não seguem a lógica bilateral, apresentando-se desta feita o exemplo em que o IFN 

concorda com o CLC e com a COS sendo estes discordantes entre si. Este índice 

caracteriza situações em que existem poucas concordâncias entre as cartografias, 

sendo portanto, atribuída uma posição na ordenação dos índices que representa 

uma incerteza elevada na caracterização da ocupação e/ou uso do solo. 

Por fim o índice AAAB4 representa as situações em que nas seis combinações de 

correspondências possíveis entre as quatro cartografias em pelo menos três delas 

se verifica correspondência, atingindo um máximo de cinco correspondências e 

constituindo sempre casos de correspondências incompletas.  

A Figura 21 ilustra a ordenação dos 8 índices descritos por ratings de valores de 

incerteza. 
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Figura 21 – Escala de ratings de incerteza dos 8 índices de correspondências entre as 4 cartografias. 

Como já foi referido, para cada combinação de classes presente nos polígonos 

resultantes da sobreposição espacial das quatro cartografias, é atribuído um valor 

de incerteza de acordo com o índice que representa essa combinação. Este 

processo de avaliação é efectuado para todos os níveis de detalhe da hierarquia do 

sistema de classificação, sendo que, tal como no método das duas cartografias, o 

valor de incerteza irá ser feito variar de acordo com o pressuposto de que num nível 

de detalhe mais baixo da nomenclatura as não-correspondências são mais severas 

do que num nível mais elevado. Assim o valor de incerteza final seria auferido 

somando os valores obtidos para cada um dos níveis, relativizando-os de acordo 

com o detalhe correspondente a esses níveis, e normalizando a soma pelo valor 

mais elevado possível dessa mesma soma. Esta abordagem é aplicada pela equação 

seguinte. 

∑
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Onde: 

U – corresponde ao valor de incerteza final para cada polígono, 

Ui – corresponde ao valor de incerteza no nível de detalhe actual,  

Lwi – corresponde ao peso do nível de detalhe na análise. 

3.43.43.43.4 Sobreposição com regiões estatísticasSobreposição com regiões estatísticasSobreposição com regiões estatísticasSobreposição com regiões estatísticas    

Após a realização dos mapas de incerteza pelas duas metodologias descritas no 

capítulo anterior, foi efectuada uma sobreposição espacial com as regiões 

estatísticas de nível 3 do INE (Figura 22), procurando desta forma facilitar a análise 

da distribuição espacial da incerteza. A selecção das regiões NUTIII em detrimento 

das regiões administrativas ocorreu devido a estas considerarem razões especiais 

de ordem geográfica, socio-económica, histórica, cultural ou ambiental, na 

determinação dos seus limites geográficos (INE, 2007), o que as torna mais 

adequadas a este estudo. 
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Figura 22 – Regiões estatísticas NUTIII do INE 

Assim, em primeiro lugar os polígonos dos dois mapas de incerteza foram 

convertidos para pontos através do cálculo do ponto central desses polígonos 

(centróides). De seguida foi realizada separadamente uma join espacial entre os 

dois ficheiros de centróides e o ficheiro das regiões estatísticas obtendo-se assim 

dois mapas de pontos com a informação dos mapas originais de incerteza e com a 

informação adicional da região estatística com que coincidem espacialmente, o que 

permite a análise dos dados em ambiente Excel. 

3.53.53.53.5 Classes mais probleClasses mais probleClasses mais probleClasses mais problemáticasmáticasmáticasmáticas    

A metodologia desenvolvida para este estudo permite ainda obter informação 

referente à(s) classe(s) mais problemáticas, informação essa que poderá ajudar a 

compreender melhor as incongruências entre as diversas bases de dados.  

A forma de encontrar a(s) classe(s) mais problemáticas é variável consoante a fase 

do processo em que é aplicada. A abordagem desenvolvida é aplicada sobre os dois 

mapas de incerteza obtidos pelas metodologias anteriormente descritas, utilizando-

se assim, os valores de incerteza como intermediários para alcançar aquele 

objectivo.  
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Para além da variação na abordagem consoante o mapa de incerteza utilizado, 

existe ainda a variação no(s) tipo(s) de classe(s) problemática(s) que estamos a falar. 

Pode tratar-se da classe com a maior contribuição para a área total cartografada 

com incerteza, ou pode tratar-se da classe com maior número de polígonos com 

informação discordante. As possibilidades utilizadas são então as seguintes: 

• Análise por área 

a) Classe com maior contribuição para a área total de valores de incerteza 

elevados; 

b) Classe com maior percentagem da sua área com valores de incerteza 

elevados; 

c) Média ponderada entre a percentagem relativa e o peso de cada uma das 

classes no total; 

• Análise por número de polígonos 

d) Classe com maior contribuição para a quantidade total de polígonos com 

valores de incerteza elevados; 

e) Classe com maior percentagem do seu total de polígonos com valores de 

incerteza elevados; 

f) Média ponderada entre a percentagem relativa e o peso de cada uma das 

classes no total; 

Para cada cartografia, as classes respectivas são agrupadas e somadas as 

quantidades de hectares e de polígonos para cada grupo de valores de incerteza. A 

Tabela 6 exemplifica a soma de hectares para as classes da COS: 

COS (ha) 

Classe 

Incerteza 

Total 0,00 0,33 0,67 1,00 

111 8424 13715 96 85 22321 

112 27189 706 1445 1343 30682 

121 4465 531 249 706 5951 

141 804 134   29 968 

142 96       96 

211 533364 11770 126611 7791 679535 

212 50581 23036 40178 1342 115137 

Tabela 6 – Extracto da tabela de soma de hectares por valor de incerteza para cada classe COS. 

Os cálculos efectuados a partir desta tabela são, em relação às possibilidades 

referidas anteriormente, os seguintes para cada classe: 

a) e d) – soma das áreas/polígonos para os valores de incerteza mais elevados, 

nomeadamente 0,67 e 1,00; 
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b) e e) – divisão do valor anterior pelo total de cada classe; 

c) e f) – média ponderada entre o valor anterior e a percentagem que a classe 

representa no total do território analisado (g), sendo que o segundo tem um 

peso 4 vezes inferior ao primeiro, ou seja, (b+4g)/5.  

A média ponderada é calculada devido ao facto de as restantes possibilidades 

poderem não ser totalmente conclusivas, senão vejamos: em primeiro lugar quando 

encontramos a classe com o valor máximo da soma das áreas/polígonos - a) e d) – 

esse valor pode na verdade ser elevado devido a existirem muitos polígonos dessa 

classe, ou polígonos com grandes áreas, sendo talvez injusto considerar essa como 

a classe mais problemática. E em segundo lugar, quando relativizamos esse valor 

com o total de cada classe – b) e e) - podemos encontrar uma classe que está muito 

pouco representada no total do território analisado e assinalá-la como a mais 

problemática, se os poucos polígonos que tem calham a estar discordantes com 

outras cartografias. Será então mais justo dizer que a classe mais problemática é 

aquela que tenha uma representação importante no território analisado e que ao 

mesmo tempo apresente uma percentagem elevada do seu total com valores altos 

de incerteza. 

Esta avaliação é realizada também de igual forma para cada uma das regiões 

estatísticas NUTIII do INE. 
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4444 RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

Os resultados obtidos são apresentados e discutidos neste capítulo, abordando-se 

as questões principais do presente estudo, pelo que se realçam os tópicos 

seguintes como espinha dorsal de orientação: 

• Resultados associados à comparação das cartografias; 

• Resultados associados aos mapas da incerteza obtidos pelas diferentes 

metodologias. 

Estes resultados são auferidos sempre em função das áreas de coincidência e não 

coincidência temática das bases de dados com base nas premissas implícitas na 

harmonização das nomenclaturas. No entanto, a análise pode realizar-se por 

abordagens diferentes. É importante observar os resultados dos diversos ângulos 

praticáveis de forma a poder-se extrair toda a informação possível deste estudo, 

não esquecendo contudo que as metodologia aqui desenvolvidas podem ser 

adaptadas a outros casos de estudo que, consoante a informação de base utilizada, 

originariam resultados bastante diferentes. 

Alguns dos resultados observados e descritos neste capítulo, são esperados desde a 

fase de concepção, uma vez que existem alguns factores chave impossíveis de 

contornar totalmente. Estes factores condicionantes podem de uma forma geral 

dividir-se em 3 grupos: Contexto temático de cada cartografia de ocupação do solo; 

Harmonização das nomenclaturas; Factores estruturais relacionados com as bases 

de dados espaciais originais e com os processos de sobreposição espacial. 

Alguns exemplos, representativos da incontornável influência destes factores nos 

resultados têm a ver com classes que apresentam erros esperados, com a reduzida 

área total de análise ou com a maior coincidência entre cartografias cujos objectivos 

temáticos se assemelhem. 

4.14.14.14.1 Comparação das cartografias Comparação das cartografias Comparação das cartografias Comparação das cartografias     

4.1.14.1.14.1.14.1.1 Área total analisadaÁrea total analisadaÁrea total analisadaÁrea total analisada    

A primeira informação que interessa referir é a área total analisada resultante da 

sobreposição espacial das 4 cartografias utilizadas (Figura 23). Este é o valor base 

que, para além de reflectir o resultado geral obtido pela metodologia de 

processamento dos dados empregue, também representa o universo final a partir 

do qual a maior parte da informação é extraída.  
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Figura 23 – Áreas totais resultantes nos diferentes passos dos processos de sobreposição espacial 

Assim, podemos observar um valor total de área analisada do país de 2,86 milhões 

de hectares, correspondentes a 32% dos 8,89 milhões que as fronteiras Portuguesas 

compreendem (IGP, 2005c). Para além da área resultante do processo final de 

sobreposição espacial, é possível observar também na mesma figura, os somatórios 

das áreas obtidas em passos intermédios do processamento, tais como o 

cruzamento da COS com o CLC, o qual foi utilizado na metodologia de medição de 

incerteza com duas cartografias. 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 Concordância geral entre cartografiasConcordância geral entre cartografiasConcordância geral entre cartografiasConcordância geral entre cartografias    

Cada combinação possível entre as bases de dados foi considerada e a Figura 24 

ilustra os resultados para a percentagem de áreas coincidentes nos 32% de área 

total analisada do país. As correspondências são aqui analisadas apenas no nível 3 

de detalhe da nomenclatura adaptada. 
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Figura 24 – Comparação entre as quatro bases de dados por % de área coincidente. 

Em primeiro lugar é possível observar que todos os pares apresentam valores de 

correspondência próximos dos 60%. Pode também ser observado que o par com 

maior quantidade de área com correspondência temática é o IFN-CFE seguido do 

CLC-COS. Este facto sustenta a coincidente orientação e objectivos temáticos das 

cartografias envolvidas. Um outro dado importante a recolher do gráfico 

apresentado é a linha vermelha que simboliza o índice AAAA, ou seja, que 

representa a percentagem do território analisado cuja correspondência temática é 

total para todas as cartografias analisadas. Este valor é de 20,4%.  

Como foi já referido a análise das correspondências entre as cartografias COS e 

CLC, é feita em dois momentos distintos do processo de sobreposição espacial. A 

Figura 25 ilustra as diferenças em termos de área de correspondência temática, 

entre esses dois momentos. 
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Figura 25 – Comparação entre as correspondências CLC-COS ao nível 3 para diferentes momentos do 

processo de sobreposição espacial. 

Trata-se de uma diferença de aproximadamente 650000 hectares (2422390ha -

1775462ha). Isto significa que, reduzindo em 2,65 milhões de hectares a área de 

análise (ver Figura 23), é obtida uma redução das áreas de concordância que 

corresponde a cerca de 7% da área do país. 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 Análise por índiceAnálise por índiceAnálise por índiceAnálise por índice    

Na descrição do método de medição de incerteza pela sobreposição de quatro 

cartografias, foram delineados oito índices que agregam as várias possibilidades 

para as combinações de correspondências entre as cartografias. Estes índices 

apesar de directamente relacionados com a escala de incerteza podem, no entanto, 

ser analisados exteriormente. Assim, a Figura 26 apresenta o total de área por cada 

índice, bem como o número de combinações diferentes de classes, a que 

corresponde. 
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Figura 26 – Avaliação da área total e do número de combinações de cada um dos oito índices de 

correspondência entre as quatro cartografias. 
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Em primeiro lugar é de realçar o número relativamente baixo de combinações 

referentes aos índices complexos (ver ponto 3.3.2), que no entanto correspondem a 

um grande quantidade da área analisada. A quantidade de combinações não é 

relacionada directamente com a quantidade de área em cada índice porque podem 

existir vários polígonos com a mesma combinação de classes e porque a área 

desses polígonos é variável. Em termos de qualidade é positivo observar que os três 

primeiros índices (AAAA, AAAB e AAAB2) detêm a maior parte da área analisada 

indicando uma importante quantidade de correspondências entre cartografias. É 

também um factor positivo que o índice ABCD, relativo às situações de não 

correspondência entre todas as cartografias, apresente uma área reduzida ainda 

que se verifique uma quantidade aproximada a 200 combinações diferentes.  

O índice AAAB permite que se analise a qualidade geral de cada cartografia, uma 

vez que através deste índice é possível determinar qual a cartografia discordante 

quando as restantes concordam entre si. Esta análise é bastante importante 

demonstrando o potencial deste estudo, no entanto, não faz parte dos objectivos 

delineados defender a qualidade de um produto cartográfico em detrimento dos 

restantes.  

4.24.24.24.2 Mapas da incerteza Mapas da incerteza Mapas da incerteza Mapas da incerteza     

Quanto aos resultados obtidos pelos métodos desenvolvidos para a medição da 

incerteza importa antes de mais realçar que os valores obtidos por um método não 

podem ser comparados com os valores obtidos pelo outro, uma vez que estes são 

obtidos de forma diferente e compreendidos em escalas distintas. Abordar-se-ão 

então os resultados separadamente, numa perspectiva de avaliação da qualidade 

dos métodos; numa perspectiva da incerteza da caracterização da ocupação e/ou 

uso do solo no país; e ainda analisando a distribuição espacial destas medições 

através da fragmentação em unidades territoriais. 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 Método das duas cartografiasMétodo das duas cartografiasMétodo das duas cartografiasMétodo das duas cartografias    

Assim, apresentam-se em primeiro lugar os resultados obtidos pelo método da 

sobreposição de duas cartografias, nomeadamente para o presente caso de estudo, 

o CLC e a COS. Na Figura 27 e nas restantes igualmente, os valores de incerteza são 

ilustrados com uma cor concordante com a qualidade dos mesmos, o que significa 

que ao valor óptimo, ou mais reduzido, de incerteza é atribuída a cor verde 

(incerteza reduzida), progredindo entre o amarelo (incerteza média baixa) e o 

laranja (incerteza média alta) até ao valor de maior incerteza ao qual é atribuído a 

cor vermelha (incerteza elevada). Nos gráficos quantificam-se as áreas de acordo 

com os valores de incerteza em relação à área total analisada. 
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Figura 27 – Mapa de incerteza produzido pelo método das 2 cartografias. 

Uma observação do mapa na Figura 27 revela em primeiro lugar os efeitos dos 

processos de harmonização que levaram à exclusão de uma grande quantidade da 

área do país da análise, assim como grandes porções vazias correspondentes às 

folhas da COS não disponíveis. É possível observar ainda que no Sul de Portugal, 

onde a paisagem é menos fragmentada e os relevos menos acentuados, existe uma 

maior concentração de polígonos os quais não foram excluídos nos processos de 

harmonização, nomeadamente pela regra da UMA.  

Quanto à incerteza na caracterização da ocupação e/ou uso do solo, verifica-se que 

58% da área total analisada é totalmente coincidente entre as duas cartografias, de 

acordo com a tabela de correspondências entre nomenclaturas (Figura 9), 

garantindo para essas áreas uma maior certeza. Os restantes 42% da área analisada 

correspondem a território em que existem discordâncias entre as duas bases de 

dados comparadas, sendo que em 11% dos quais essas discordâncias se agravam 

por serem num nível hierárquico de detalhe baixo, o que determina uma maior 

incerteza para o utilizador destes produtos cartográficos. Ou seja, nestas áreas 

surgem situações em que uma das cartografias afirma uma ocupação de floresta 

(classe 3) e a outra uma ocupação de agricultura (classe 2). Uma situação de 

discordância em que uma das cartografias afirme a ocupação por uma indústria 

(classe 12) e outra a ocupação por edifícios residenciais (classe 11) é um exemplo 

do tipo que acontece em 16% da área analisada. Este é um caso de incerteza ainda 
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considerável, no entanto, o utilizador já descarta pelo menos a hipótese de ser um 

território não-artificializado, ou seja, não pertencente à classe 1. Utilizando um 

exemplo semelhante, em 15% da área analisada, o utilizador saberia que a 

discordância se dá apenas ao nível 3 da hierarquia, portanto que existe o acordo 

entre partes em afirmar que se trata de uma área residencial, restando apenas a 

incerteza em relação à densidade da mesma. 

No que diz respeito à distribuição espacial desta escala de incerteza, a análise é 

feita com o auxílio das regiões estatísticas, tal como foi já anteriormente descrito. 

Os resultados apresentam-se na Figura 28. 

Nut_III COS CLC Nut_III COS CLC

Alentejo Central 311 244 Douro 322 243

Alentejo Litoral 311 244 Entre Douro e Vouga 212 241

Algarve 222 241 Grande Lisboa 211 242

Alto Alentejo 311 244 Grande Porto 212 241

Alto Trás-os-Montes 211 243 Lezíria do Tejo 311 244

Ave 212 241 Médio Tejo 223 324

Baixo Alentejo 311 244 Minho-Lima 322 333

Baixo Mondego 312 324 Oeste 241 221

Baixo Vouga 212 241 Península de Setúbal 211 242

Beira Interior Norte 211 243 Pinhal Interior Norte 322 324

Beira Interior Sul 311 244 Pinhal Interior Sul 324 312

Cávado 212 241 Pinhal Litoral 211 242

Cova da Beira 312 324 Serra da Estrela 322 333

Dão-Lafões 324 241 Tâmega 322 241
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Figura 28 – Valores de incerteza obtidos para cada NUTIII pelo método das 2 cartografias. 

É possível então verificar, em primeiro lugar, que o Baixo Alentejo é a região onde 

existe maior incerteza na caracterização da ocupação e/ou uso do solo. Enquanto 

que a região do Grande Porto é aquela onde é possível ter maior confiança na 

utilização de qualquer um dos dois produtos cartográficos em análise. Ao mesmo 

tempo, e para as mesmas regiões em destaque, pode-se perceber que no Baixo 

Alentejo, quando o utilizador da cartografia COS se depara com uma área de 

Floresta de folhosas (classe 311), essa área apresenta grande probabilidade de estar 

erradamente classificada, o mesmo se passando se a mesma pessoa resolver utilizar 

a cartografia CLC e se deparar com uma área classificada como 244. Estas são as 

classes mais problemáticas – ou seja, que contribuem com a maior área para o total 
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de áreas de incerteza média alta e elevada – em cada cartografia para cada uma das 

regiões NUTIII. 

Existem no entanto outras formas de determinar quais as classes mais 

problemáticas. Estes métodos foram já descritos em capítulos anteriores, 

apresentando-se agora os resultados dos mesmos para a totalidade do território 

analisado (Tabela 7). 

  COS CLC 

Método a) 311 244 

Método b) 411 133 

Método c) 311 244 

Método d) 311 244 

Método e) 334 133 

Método f) 311 244 

Tabela 7 – Tabela das classes mais problemáticas para a totalidade da área analisada nas 2 cartografias, 

de acordo com os vários métodos utilizados. 

Observando em primeiro lugar as diferenças entre os resultados com as diferentes 

metodologias, pode referir-se que entre a opção de contagem dos polígonos e a 

opção de somatório de áreas, apenas se verifica diferenças na COS do método b) 

para o método e). Isto acontece devido à grande fragmentação dos polígonos 

resultante dos processos de harmonização e sobreposição espacial. Quanto ao 

método da representatividade da classe com valores de incerteza elevados e o 

método da média ponderada, não se verificam diferenças entre as classes 

problemáticas obtidas. No entanto, quando analisados os resultados obtidos para 

as NUTIII (Anexo 7) existem bastantes variações entre um método e o outro. Em 

alguns casos a classe encontrada é idêntica à encontrada pelo primeiro método, 

noutros ao segundo e em alguns casos é apontada mesmo uma nova classe como 

sendo a mais problemática. O método da média ponderada parece ser mesmo o 

método mais adequado por equilibrar a importância da classe com a qualidade da 

mesma classe. 

Observando agora as classes mais problemáticas ao nível do total do território 

analisado, e utilizando então o método das médias ponderadas, verifica-se que a 

classe com maior incerteza para a COS é a que caracteriza os espaços de Florestas 

de folhosas (classe 311) e para o CLC a que caracteriza os espaços Agro-florestais 

(classe 244). Para cada uma destas classes é possível analisar quais as classes com 

que são mais frequentemente confundidas. A Figura 29 apresenta as percentagens 

de área das classes que se confundem com as classes mais problemáticas da COS e 

do CLC. 
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Figura 29 – Áreas e percentagens das classes coincidentes com as classes mais problemáticas do CLC e 

da COS. 

No caso da classe mais problemática da COS, verifica-se que a maioria das áreas 

não correspondentes no CLC pertencem à classe 244 (Sistemas Agro-florestais) 

com 25%, no entanto, também existe confusão com a classe 324 (Espaços florestais 

degradados, cortes e novas plantações), 313 (Floresta mista), 211 (Culturas anuais 

de sequeiro), 243 (Agricultura com espaços naturais) e com outras classes cuja 

percentagem é inferior a 1%. Analisando as características das classes com que o 

311 da COS se confunde, verifica-se que a situação mais grave será a confusão com 

a classe 211 (Culturas anuais de sequeiro), uma vez que não existe nenhuma 
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proximidade entre ambas. Nos casos restantes é possível constatar uma 

proximidade entre as características das classes. 

Quanto à classe mais problemática do CLC, verifica-se que a grande maioria da 

confusão se dá com a classe 311 (Floresta de folhosas) da COS e que também aqui 

existe confusão com a classe 211 (Culturas anuais de sequeiro), o que é no entanto 

mais compreensível neste caso, uma vez que a classe 244 (Sistemas Agro-

florestais) pode ser composta também por culturas anuais. 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Método das quatro cartografiasMétodo das quatro cartografiasMétodo das quatro cartografiasMétodo das quatro cartografias    

Apresentados e analisados os resultados obtidos pelo método das duas 

cartografias, abordam-se agora de forma semelhante os obtidos pelo método das 

quatro cartografias. No caso concreto da escala de incerteza obtida pelo método 

das quatro cartografias, onde para cada combinação de classes os valores de 

incerteza podem variar bastante, decidiu-se agrupar esses mesmos valores em 4 

intervalos, que indicam em última instância os casos de incerteza reduzida (0,00 a 

0,25), incerteza média baixa (0,25 a 0,47), incerteza média alta (0,47 a 0,70) e 

incerteza elevada (0,70 a 1,00). 

Tal como nas figuras apresentadas anteriormente, a Figura 30 e as seguintes ilustra 

a escala de incerteza de acordo com uma gradação de cores onde o verde indica os 

casos de menor incerteza e o vermelho os casos de maior. Nos gráficos 

apresentados somam-se as áreas totais correspondente a cada um dos 4 intervalos 

de valores de incerteza. 
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Figura 30 – Mapa de incerteza produzido pelo método das 4 cartografias. 

Assim, observando a Figura 30, é possível verificar a reduzida porção do território 

que é analisada após os processos de harmonização e sobreposição espacial. Como 

já foi referido trata-se de uma redução em 2,65 milhões de hectares relativamente 

ao método anterior.  

Quanto aos valores de incerteza, pode observar-se que as situações mais 

problemáticas de discordância entre as 4 cartografias, ou seja, as situações de 

incerteza elevada, se contabilizam em cerca de 2% da área total analisada. 6% do 

mesmo total apresenta casos de incerteza média alta e 26% casos de incerteza 

média baixa. Os restantes 66% são caracterizados por situações em que existe uma 

concordância elevada entre cartografias ou em que as discordâncias não são 

verificadas em níveis de detalhe hierárquico baixos, ou seja, em que a incerteza é 

reduzida. Isto significa que para a maioria do território analisado, o utilizador de 

qualquer uma destas cartografias de ocupação e/ou uso do solo, poderá ter um 

nível de confiança elevado uma vez que existe um reforço por parte das restantes 

fontes de informação. 

No que diz respeito à distribuição espacial da incerteza, analisa-se também toda a 

área com base nas regiões estatísticas do INE (NUTIII). A Figura 31 apresenta estes 

resultados. 
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Nut_III CLC COS CFE IFN Nut_III CLC COS CFE IFN

Alentejo Central 244 244 311 324 Douro 333 322 328 320

Alentejo Litoral 522 312 311 324 Entre Douro e Vouga 324 312 312 324

Algarve 311 521 888 260 Grande Lisboa 522 423 888 260

Alto Alentejo 244 311 311 260 Grande Porto 511 511 888 260

Alto Trás-os-Montes 332 332 329 320 Lezíria do Tejo 244 312 311 324

Ave 321 322 312 324 Médio Tejo 323 322 888 260

Baixo Alentejo 244 244 311 324 Minho-Lima 332 332 329 320

Baixo Mondego 312 312 888 324 Oeste 312 312 888 260

Baixo Vouga 321 421 888 260 Península de Setúbal 522 511 888 260

Beira Interior Norte 324 322 312 324 Pinhal Interior Norte 312 322 312 324

Beira Interior Sul 324 324 311 324 Pinhal Interior Sul 312 312 888 324

Cávado 332 332 329 320 Pinhal Litoral 312 312 888 260

Cova da Beira 324 322 312 312 Serra da Estrela 324 332 312 320

Dão-Lafões 333 324 312 320 Tâmega 324 322 312 324
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Figura 31 – Valores de incerteza obtidos para cada NUTIII pelo método das 4 cartografias. 

Analisando os gráficos de barras podemos concluir que uma das regiões com maior 

confiança em termos de cartografia de ocupação e/ou uso do solo é o Pinhal 

Interior Sul, já que a quantidade da área analisada pertencente a esta região, com 

incerteza reduzida ascende aos 80%, o que não acontece com mais nenhuma das 

outras regiões. Em sentido oposto, verifica-se que a região do Grande Porto, 

apresenta um somatório de áreas com incerteza reduzida, inferior a 40%, indicando 

à partida, problemas em termos de concordâncias entre as quatro cartografias. No 

entanto, uma grande percentagem da área desta região apresenta-se com incerteza 

média baixa o que não será tão grave assim. Ponderando todos os intervalos de 

valores de incerteza, a região com maiores problemas será então a do Pinhal 

Interior Norte. De um forma geral verifica-se no entanto, que o total de áreas com 

incerteza elevada não se concentra em regiões especificas, distribuindo-se um 

pouco por todo o país. O mesmo já não poderá ser dito para as áreas com incerteza 

média alta, para as quais a região da Cova da Beira se destaca com quase 20% do 

total analisado. 

Relativamente às classes mais problemáticas de cada cartografia, obtidas para cada 

NUTIII – uma vez mais pelo método da contribuição da área de cada classe para os 

intervalos de valores de incerteza – pode observar-se que na região do Pinhal 

Interior Sul a maior incerteza surge quando ao usar por exemplo a cartografia CLC o 

utilizador se depara com uma área classificada como 312 (Floresta de resinosas). Já 
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no Grande Porto, a classe com maior incerteza ao utilizar a cartografia CLC seria a 

511 (Cursos de água). Nas regiões do Pinhal Interior Norte e Cova da Beira as 

classes mais problemáticas na cartografia CLC são respectivamente a 312 (Florestas 

de Resinosas) e a 324 (Florestas Degradadas). 

Quanto às classes mais problemáticas obtidas ao nível da totalidade do território 

analisado, apresentam-se na Tabela 8 os resultados de acordo com os diferentes 

métodos desenvolvidos. 

  CLC COS CFE IFN 

Método a) 324 322 311 324 

Método b) 522 521 324 334 

Método c) 522 311 888 260 

Método d) 324 322 311 324 

Método e) 522 521 324 334 

Método f) 522 522 888 260 

Tabela 8 – Tabela das classes mais problemáticas para a totalidade da área analisada nas 4 cartografias, 

de acordo com os vários métodos utilizados. 

As diferenças entre os métodos de soma de áreas (a, b e c) e os métodos de 

contagem de polígonos (d, e, f) surgem apenas numa única situação, o que 

comprova a grande fragmentação dos polígonos deste mapa de incerteza. 

Relativamente aos métodos de classe com maior contribuição (a e d), classe com 

maior percentagem (b e e) e média ponderada (c e f), observam-se algumas 

diferenças significativas. No caso da média ponderada, verifica-se que o peso da 

percentagem com problemas para a classe 522 (Estuários) do CLC, é suficiente para 

com essa avaliação por si só se obter o mesmo resultado. No entanto, quando 

analisados estes resultados ao nível da NUTIII (Anexo 8) verificam-se, tal como no 

mapa de incerteza das 2 cartografias, bastantes diferenças em termos de classes 

problemáticas obtidas. 

Assim, as classes consideradas mais problemáticas de acordo com a metodologia 

das médias ponderadas são, respectivamente para o CLC, COS, CFE e IFN, a 522 

(Estuários), a 311 (Floresta de folhosas), a 888 (Outras áreas) e 260 (Áreas 

agrícolas). Para cada uma destas classes nas respectivas cartografias, foram 

analisadas as áreas de outras classes coincidentes espacialmente para as 

cartografias comparadas. Na Figura 32 podem observar-se os resultados desta 

análise. 



Comparação entre cartografias de ocupação e/ou uso do solo para a produção de um mapa de incerteza temática  62 

421

423

511

522

260 888

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COS IFN CFE

244

311

311

311

324
outras

outras

outras

260313

313

320

324

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CLC IFN CFE

111112 112

211
211

212
212213

213221

221222

222223

223241

241
242

242
243 244

260

321322 511outras
outras outras

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CLC IFN COS

111112 112

211
211

212

212213

213
221

221222

222223

223241

241242

242243244 244311

311

321322 511

888

outras
outras outras

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CLC IFN COS

522 do CLC 311 da COS

888 da CFE 260 do IFN

 

Figura 32 – Percentagens das áreas das classes coincidentes com as classes mais problemáticas do CLC, 

da COS, da CFE e do IFN. 

Em primeiro lugar, a classe 522 (Estuários), a mais problemática da cartografia CLC, 

apresenta-se confundida principalmente com as classes 511 (Linhas de água), 260 

(Áreas agrícolas) e 888 (Outras áreas), respectivamente na COS, IFN e CFE. Na COS 

existe ainda uma percentagem importante de polígonos a serem classificados como 

421 (Sapais).  

Passando para a classe mais problemática da COS, a classe 311 (Floresta de 

folhosas), verifica-se que as classes com que se confunde principalmente são a 244 

(Sistemas Agro-florestais) no CLC, a 324 (Espaços florestais degradados, cortes e 

novas plantações) no IFN e no CFE a 313 (Florestas mistas) sendo que esta última é 

muito pouco significativa.  

Em terceiro lugar a classe 888 (Outras áreas) do CFE confunde-se principalmente 

com a classe 211 (Culturas anuais de sequeiro) no CLC e na COS, e com outras 

classes pouco significativas no IFN.  
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Por fim, a classe 260 (Áreas agrícolas) do IFN é principalmente confundida com a 

classe 112 (Tecido urbano descontínuo) no CLC e na COS, e 311 (Floresta de 

folhosas) no IFN. 
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5555 DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO    

A análise dos resultados é baseada no pressuposto sobre o qual se assume que 

quantas mais fontes de informação estão concordantes para uma determinada área, 

mais certa é a correcta caracterização dessa mesma área em termos de ocupação 

e/ou uso do solo. Na situação oposta, em que a incerteza é elevada devida à 

discordância entre as várias fontes de informação, a ambiguidade dos métodos de 

harmonização e de medição da incerteza é mais facilmente trazida para discussão, 

reanimando a importância dos conceitos de Uso e Ocupação do solo, da variação 

nos tipos de sistemas de classificação, mas acima de tudo relembrando as 

diferenças incontornáveis entre as cartografias utilizadas no caso de estudo 

relatado. 

De facto, como foi já diversas vezes referido ao longo do presente relatório, o 

processo de harmonização das características técnicas das cartografias, não é 

infalível, isto é, não podem ser consideradas como resolvidas todas as 

incompatibilidades existentes entre elas, pelo que as conclusões acerca das 

concordâncias e não-concordâncias não poderão ser entendidas como 

absolutamente exactas. A transformação, por exemplo, de um sistema de 

classificação não-hierárquico para hierárquico, pode estar directamente relacionado 

com alguns dos erros verificados. Os tipos de correspondências complexos (ver 

capítulo 3.1.1) entre as classes das várias nomenclaturas tornam a harmonização 

das nomenclaturas também muito complexa, o que influencia por sua vez 

directamente nos resultados obtidos. Este facto resulta da rigidez implementada 

nessas mesmas correspondências, o que poderia ser melhorado, pela utilização de 

métodos de harmonização fuzzy (Fritz & See, 2005). No entanto, a integração duma 

harmonização deste tipo nas metodologias desenvolvida para a medição da 

incerteza seria bastante mais complicada. 

Na sequência desta complexidade de todos os processos de harmonização, 

verificam-se uma série de situações que originam discussão. 

Por exemplo, no caso do mapa de incerteza pelo método das duas cartografias, é 

frequente a situação de discordância em que a COS classifica uma área como 244 

(Agro-florestal) e o CLC classifica a mesma área como 311 (Floresta de folhosas), o 

que origina um valor de incerteza elevado, uma vez que existe discordância no nível 

hierárquico de menor detalhe. No entanto, o erro entre a opção por uma classe ou 

por outra pode ser entendido, neste caso, como divergente do valor de incerteza 

obtida. Na grande maioria das áreas agro-florestais Portuguesas o estrato arbóreo é 

composto normalmente por espécies florestais de folhosas (e.g. Sobreiro, 

Azinheira), o que acontece igualmente nas áreas de floresta de folhosas. A diferença 

entre estas duas classes está principalmente focada no sob-coberto, em que na 

primeira existe uma cultura agrícola (ou que tem uso agrícola) e na segunda não. 

Esta diferença, ainda que in loco seja facilmente perceptível, para um fotointérprete 

poderá não ser tão patente e originar assim a ambiguidade verificada. Este é então 
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um exemplo de uma situação em que a incerteza obtida pela metodologia 

desenvolvida não corresponde à magnitude do erro, no entanto, não se trata de um 

problema do método mas sim, do caso de estudo a que foi aplicado. Querendo isto 

dizer que ao deparar-se com uma área classificada como 311 (Floresta de folhosas), 

o utilizador deverá ter em conta que existe uma incerteza elevada associada a essa 

classificação, podendo tratar-se de uma área de 244 (Agro-florestal), no entanto, 

não deve considerar-se um erro muito grave devido às semelhanças entre as 

classes, podendo inclusivamente não constituir um grande problema para o mesmo 

utilizador. Esta situação poderá também, tal como outras situações semelhantes, ter 

origem na conjugação dos conceitos de uso e ocupação, já que é uma fonte 

conhecida de ambiguidade na caracterização da paisagem. Poderá a mesma 

situação ser ainda exemplo das diferentes interpretações originadas pelas 

diferentes escalas utilizadas nos dados de base durante a fotointerpretação. Saura 

(2002) refere esta relação entre escala e UMC com a composição da paisagem.  

Já no caso da classe mais problemática na região do Grande Porto ser a 511 (Linhas 

de água), poderá ser estranha a dificuldade em identificar áreas de água quando 

normalmente são ocupações de fácil identificação. De facto, o problema aqui reside 

na ocorrência de uma situação de AABB, em que as 4 cartografias se reforçam 

mutuamente em pares com direcções opostas. Isto acontece porque no CFE nem 

todas as zonas de água são cartografadas originando a ausência da mesma 

classificação por parte do IFN. Assim, pode afirmar-se que o aumento do número 

de fontes de informação diferentes, veio neste caso introduzir um problema no 

mapa de incerteza produzido, visto na mesma região, pelo método das duas 

cartografias, a classe 511 (Linhas de água) apresentar maioritariamente um nível de 

incerteza reduzido (Anexo 7). No entanto, uma vez mais, esta não é uma 

observação que deva ser vinculativa na comparação entre os dois métodos de 

produção dos mapas de incerteza uma vez que se trata de uma situação originada 

pelas diferentes características dos produtos cartográficos utilizados no caso de 

estudo apresentado. 

Observando as classes que coincidem com as classes mais problemáticas para cada 

cartografia, pode dizer-se por um lado, que existem muitas situações em que as 

não-correspondências contribuem com um valor de incerteza elevado para o mapa 

final, mas que no entanto, não retratam situações em que as diferenças entre 

classes sejam realmente significativas para o utilizador final dos produtos de 

cartografia de ocupação e/ou uso do solo. Ou seja, as diferenças entre classes são 

em muitos casos demasiado pequenas para que aquelas sejam separadas em 

classes diferentes nos níveis hierárquicos de menor detalhe temático. Por outro 

lado, pode considerar-se que estas classes onde as diferenças são mais subtis, são 

na realidade as mais problemáticas e sobre as quais deve investir-se maior atenção 

e cuidado durante a produção e utilização dos mapas. Isto porque, apesar de o erro 

não ser de grande magnitude, é um erro que acontece com muita frequência. Para 

reforçar esta ideia podemos voltar ao exemplo da confusão entre as classes 311 e 
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244. Se olharmos para a frequência com que esta confusão ocorre, então em 

sentido contrário ao que foi dito anteriormente, os valores de incerteza elevada a 

que estas classes se associam normalmente fazem mesmo justiça à gravidade do 

problema. 

Quanto à harmonização das diferenças temporais entre as cartografias, pode 

referir-se que apesar de não constituir uma fonte importante de discrepâncias, 

existem ainda algumas situações que surgem potencialmente das diferenças entre 

datas de produção. Imagine-se por exemplo, que em 1995 – data de referência para 

o IFN e CFE – uma dada área é classificada como área ardida (classe 334), sendo que 

para o CLC e COS, cujas datas de referência são de 1990/2000 e 1990, 

respectivamente, a mesma área é classificada como 311 (Floresta de folhosas). 

Tratar-se-ia de uma situação de discrepância que poderia dever-se às diferenças 

temporais uma vez que na realidade do terreno poderia de facto ter ocorrido um 

incêndio numa área de floresta de folhosas posteriormente a 1990 e ter havido 

regeneração da floresta suficiente para em 2000 ser de novo classificada como tal. 

Situações deste tipo, em que classes de carácter transitório surgem nas cartografias 

cuja data de referência se situa no centro da linha temporal, podem não ser 

totalmente eliminadas pela metodologia de harmonização desenvolvida neste 

estudo. 
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6666 CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES    

O estudo relatado no presente documento descreve a comparação de cartografias 

de ocupação e/ou uso do solo para um determinado caso de estudo e o 

desenvolvimento de metodologias de produção de mapas de incerteza na 

caracterização da ocupação e/ou uso do solo. Neste caso de estudo utilizaram-se 

cartografias de ocupação e/ou uso do solo existentes para o território de Portugal 

Continental. As diferentes características técnicas das mesmas originaram 

paralelamente a investigação e desenvolvimento de metodologias de harmonização 

que são relatadas igualmente. É importante também realçar o carácter adaptativo 

que as metodologias apresentadas podem ter relativamente a outros casos de 

estudo. 

No início deste trabalho foram formuladas algumas hipóteses as quais se testaram 

ao longo da abordagem metodológica e da análise aos resultados obtidos. Pode 

então afirmar-se que: as bases de dados utilizadas são comparáveis entre si uma 

vez harmonizadas as suas nomenclaturas e restantes especificações técnicas, no 

entanto, o processo de harmonização desenvolvido não é completo, influenciando 

directamente os resultados, o que em algumas situações os torna inconclusivos; 

Nos casos em que a harmonização das especificações técnicas apresenta menor 

ambiguidade, nomeadamente nas classes florestais (311, 312 e 313), pode afirmar-

se que o reforço de confiança originado pela concordância de várias fontes de 

informação pode ser utilizado para encontrar erros nas cartografias; A produção de 

um mapa de incerteza torna-se possível através da integração dos erros ou 

inconsistências provenientes das várias fontes de informação. Os resultados 

demonstram como se distribuem espacialmente os polígonos com maiores e 

menores inconsistências, bem como quais os tipos de ocupação e/ou uso do solo 

com maiores problemas; A produção de um mapa de incerteza por intermédio de 

duas cartografias foi realizada de acordo com uma metodologia bastante mais 

simples do que a utilizada para a produção por intermédio de quatro cartografias, o 

que pode logo à partida ser uma vantagem. Em termos qualitativos a segunda 

metodologia é contudo, mais completa uma vez que suporta mais fontes de 

informação.  

A grande maioria do território foi classificado com valores de incerteza baixos, o 

que é bastante positivo, no entanto, para além de existir uma quantidade 

importante de áreas com incerteza média alta, é preciso não esquecer que apenas 

foram analisadas 32% dos cerca de 8,89 milhões de hectares. Este facto deve-se ao 

processo agressivo de harmonização de todas as características técnicas das várias 

cartografias. Pode afirmar-se que os mapas de incerteza produzidos não podem ser 

utilizados com toda a potencialidade que teriam caso as cartografias utilizadas para 

os produzir tivessem características mais próximas.  

De uma forma geral, comparar cartografias de ocupação do solo de características 

bastante diferentes não é um processo linear e de implementação facilitada. Uma 
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conclusão importante a retirar desta dificuldade, é a de que deveria existir da parte 

dos produtores de cartografia de ocupação e/ou uso do solo um esforço para a 

utilização de sistemas de classificação estandardizados. Contudo, no contexto das 

motivações que iniciaram o desenvolvimento deste estudo, os objectivos propostos 

foram atingidos. Isto é, através do produto final resultante das metodologias 

aplicadas, é possível observar as áreas onde, por intermédio das correspondências 

entre a informação das diferentes cartografias, existem diferentes níveis de 

incerteza quanto ao que na realidade ocupa o solo num determinado momento no 

tempo. Existem portanto, várias potencialidades de utilização para os resultados 

obtidos na presente investigação. Por um lado, é evidente uma baixa coincidência 

entre as quatro cartografias mesmo quando comparadas duas a duas. Esta 

observação permite de certa forma, classificar qualitativamente a representação 

cartografável da ocupação do solo em Portugal Continental. Por outro lado, para 

uma determinada área na qual se realize um projecto de análise espacial resultante 

numa tomada de decisão, é possível utilizar informação da ocupação do solo com 

um nível de incerteza a ela associada, conhecido. Nomeadamente, optando pela 

utilização de uma cartografia em detrimento de outra, com base nos resultados 

obtidos para cada uma delas. Poder-se-á, por exemplo, determinar que cartografia 

não utilizar numa determinada área, por ser a que discorda quando as restantes 

concordam entre si, optando-se por uma destas com base nos seus resultados 

individuais. Na perspectiva do produtor, o mapa de incerteza pode ser também uma 

ferramenta muito útil, nomeadamente através do conhecimento de determinadas 

zonas e/ou classes de ocupação e/ou uso do solo com maiores problemas para os 

fotointérpretes. Assim, a utilização possível dos resultados desta análise separa-se 

em duas vertentes, uma análise estatística ao nível do país da qualidade da 

informação geográfica sobre a ocupação do solo, e a espacialização da incerteza 

referente a essa mesma informação com base nos pressupostos estabelecidos. 

Grande parte do estudo documentado nesta dissertação foi apresentado com o 

título “Mapping uncertainty in land cover characterization by comparison of land 

cover cartographies - A case study for Portugal” na conferência internacional em 

exactidão espacial (“7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in 

Natural Resources and Environmental Sciences”) tendo a respectiva acta sido 

publicada em livro.  

Futuramente seria interessante nas metodologias de harmonização dos produtos 

cartográficos utilizados, a exploração de outras alternativas, nomeadamente a 

determinação de valores de correspondência fuzzy entre as classes e a integração 

desses valores na escala de incerteza; ou a utilização de métodos de generalização 

cartográfica como o MapGen (Carrão et. al., 2001), para os mapas com UMC inferior 

a 25ha de forma a evitar a reduzida área de estudo. 

Seria também interessante para desenvolvimentos futuros a aplicação das mesmas 

metodologias de produção de mapas de incerteza, a produtos cartográficos com 
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características idênticas. Por exemplo, para mapas de ocupação do solo produzidos 

através de diferentes algoritmos automáticos de detecção remota, ou através de 

diferente informação de base (e.g. Landsat, IKONOS). Poder-se-ia assim fornecer ao 

utilizador um mapa de ocupação e/ou uso do solo ao qual se juntaria um mapa de 

incerteza, conjugando desta forma as potencialidades de vários algoritmos, várias 

fontes de informação de base, etc. Como ferramenta para atingir este fim, seria 

também útil o desenvolvimento de uma aplicação SIG, que permita o emprego 

facilitado e consistente das metodologias desenvolvidas para comparação de 

cartografias de ocupação e/ou uso do solo e produção de mapas de incerteza 

temática. 
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1. Nomenclatura CORINE Land Cover 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

1.Territórios 

artificializados  

1.1 Tecido urbano 
1.1.1 Tecido urbano contínuo 

1.1.2 Tecido urbano descontínuo 

1.2 Indústria, comércio e transportes  

1.2.1 Indústria, comércio e equipamentos gerais 

1.2.2 Redes viárias e ferroviárias e espaços associados 

1.2.3 Zonas portuárias 

1.2.4 Aeroportos 

1.3 Áreas em construção, de extracção, e 

de deposição de resíduos  

1.3.1 Áreas de extracção mineira 

1.3.2 Áreas de deposição de resíduos 

1.3.3 Áreas em construção 

1.4 Zonas verdes ordenadas  
1.4.1 Espaços verdes urbanos 

1.4.2 Equipamentos desportivos e de lazer 

2.Áreas 

agrícolas 

2.1 Culturas anuais  

2.1.1 Culturas anuais de sequeiro 

2.1.2 Culturas anuais de regadio 

2.1.3 Arrozais 

2.2 Culturas permanentes  

2.2.1 Vinhas 

2.2.2 Pomares 

2.2.3 Olivais 

2.3 Pastagens 2.3.1 Pastagens 

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas  

2.4.1 Culturas anuais associadas às culturas 

permanentes 

2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos 

2.4.3 Agricultura com espaços naturais 

2.4.4 Sistemas agro-florestais 

3.Florestas e 

meios semi-

naturais  

3.1 Florestas  

3.1.1 Florestas de folhosas 

3.1.2 Florestas de resinosas 

3.1.3 Florestas mistas 

3.2 Vegetação arbustiva e herbácea  

3.2.1 Pastagens naturais 

3.2.2 Matos 

3.2.3 Vegetação esclerofítica  

3.2.4 Espaços florestais degradados, cortes e novas 

plantações 

3.3 Zonas descobertas e com pouca 

vegetação  

3.3.1 Praias, dunas e areais 

3.3.2 Rocha nua 

3.3.3 Vegetação esparsa 

3.3.4 Áreas ardidas 

3.3.5 Neves eternas e glaciares 

4.Zonas 

húmidas  
4.1 Zonas húmidas interiores  

4.1.1 Pauis 

4.1.2 Turfeiras 
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4.2 Zonas húmidas costeiras  

4.2.1 Sapais 

4.2.2 Salinas 

4.2.3 Zonas intertidais 

5.Massas de 

água  

5.1 Águas interiores  
5.1.1 Linhas de água 

5.1.2 Planos de água 

5.2 Águas marinhas 

5.2.1 Lagunas litorais 

5.2.2 Estuários 

5.2.3 Mar e oceano 

 



Comparação entre cartografias de ocupação e/ou uso do solo para a produção de um mapa de incerteza temática  76 

2. Nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo de Portugal 

Continental para 1990 

1- Áreas artificiais  

Espaço Urbano  

UU1  Tecido Urbano contínuo  

UU2  Tecido Urbano descontínuo  

UU9  Outros espaços fora do tecido urbano consolidado  

Infraestruturas e Equipamentos  

SW1  Zonas industriais e comerciais  

SW2  Vias de comunicação ( Rodoviárias e ferroviárias)  

SW3  Zonas portuárias  

SW4  Aeroportos  

SW9  Outras infraestruturas e equipamentos  

Improdutivos  

JJ1  Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto  

JJ2  Lixeiras, descargas industriais e depósitos de sucata  

JJ3  Estaleiros de construção civil  

JJ9  Outras áreas degradadas  

Espaços verdes artificiais  

SL1  Espaços verdes urbanos ( florestais)  

SL2  Espaços verdes ( não florestais) para as actividades desportivas e de 

lazer  

2- Áreas agrícolas  

Terras aráveis- Culturas anuais  

CC1  Sequeiro  

CC2  Regadio  

CC3  Arrozais  

CC9  Outros ( estufas, viveiros, etc)  

Culturas permanentes  

VV1  Vinha  
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VA1  Vinha + Pomar  

VO1  Vinha + Olival  

VC1  Vinha+ Cultura anual  

Pomar  

AA1  Citrinos  

AA2  Pomoideas  

AA3   Prumoideas ( sem a amendoeira)  

AA4  Amendoeiras  

AA5  Figueiras  

AA6  Alfarrobeiras  

AA9  Outros pomares  

AAx  Mistos de pomares  

AC(1-x)  Pomar + Cultura anual  

AV(1-x)  Pomar + Vinha  

AO(1-X)  Pomar + Olival  

OO1  Olival  

OC1  Olival + Cultura anual  

OV1  Olival + Vinha  

OA1  Olival + Pomar  

Outras arbustivas  

DD1  Medronheiro  

DD9  Outras arbustivas  

Prados permanentes  

GG1  Prados e lameiros  

Áreas agrícolas heterogéneas  

Culturas anuais associadas a culturas permanentes  

CV(1-x)  Culturas anuais + Vinha  

CA(1-2)  Culturas anuais + Pomar  

CO(1-2)  Culturas anuais + Olival  

CX1  Sistemas culturais e parcelares complexos  

CI(1-2)  Áreas principalmente agrícolas com espaços naturais importantes  
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Territórios agro-florestais  

C+_0  Culturas anuais + espécie florestal  

_+C(1-2)  Espécie florestal + culturas anuais 

3- Floresta  

Código para o coberto florestal  

 O Código é o terceiro dígito desta Classe  

 0 grau de coberto inferior a 10%  

 1 grau de coberto de 10% a 30 %  

 2 grau de coberto de 30% a 50 %  

 3 grau de coberto superior a 50%  

 4 corte raso ou fogo  

 5 zona verde urbana ou de protecção  

 6 espécie espontânea  

Folhosas  

BB+_  Sobreiro  

ZZ+_  Azinheira  

TT+_  Castanheiro bravo  

NN+_  Castanheiro manso  

QQ+_  Carvalho  

EE+_  Eucalipto  

FF+_  Outras folhosas  

Resinosas  

PP+_  Pinhero bravo  

MM+_  Pinheiro manso  

RR+_  Outras resinosas  

Povoamento florestal misto ( Folhosas + Resinosas)  

Combinação das letras indicadas para cada espécie ( máximo de duas) em 

que a primeira é a dominante ocupando as duas até 75%  da superfície, 

seguida da indicação do grau de coberto ( de 0 a 3).  

4- Meios semi-naturais  

Ocupação arbustiva e herbácea  
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II1  Pastagens naturais pobres  

II2  Vegetação arbustiva baixa- matos  

QQ6/FF6  Vegetação esclerofítica- carrascal  

ZZ6/BB6  

I_+0  Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição  

J_+0  Áreas descobertas sem ou com pouca vegetação  

IO0   Olival Abandonado  

JY1  Praia, dunas, areais e solos sem cobertura vegetal  

JY2  Rocha nua  

__+4 Zonas incendiadas recentemente  

5- Meios aquáticos  

Zonas húmidas continentais  

HY1  Zonas pantanosas interiores e paúls  

Zonas húmidas marítimas  

HY2  Sapais  

HY3  Salinas  

HY4  Zonas intertidais  

6- Superfícies com água  

Áreas continentais  

HH1  Cursos de água  

HH2  Lagoas e albufeiras  

Águas marítimas  

HH3  Lagunas e cordões litorais  

HH4  Estuários  

HH5  Mar e Oceano 
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3. Nomenclatura da Cartografia Florestal do Eucalipto e 

correspondência com as classes do CLC adaptadas 

Descrição CFE CLC S - novo 

Outras áreas NADA0 888 

Agrícola com Eucalipto AE000 250 

Agrícola com Eucalipto - possível urbanização AE00U 250 

Agricola com misto com presenca de E, P ou T AM000 250 

Agricola com misto com presenca de E, P ou T - possível urbanização AM00U 250 

Agrícola com Pinheiro Bravo AP000 250 

Agrícola com Pinheiro Bravo - possível urbanização AP00U 250 

Agricola com Outras Especies AT000 250 

Agricola com Outras Especies - possível urbanização AT00U 250 

Eucalipto puro - sem fogo EE000 311 

Eucalipto puro - sem fogo - possível urbanização EE00U 311 

Eucalipto Misto Dominante com Outras Especies - sem fogo ET000 311 

Eucalipto Misto Dominante com Outras Especies - sem fogo - possível urbanização ET00U 311 

Eucalipto Misto Dominado com Outras Especies - sem fogo TE000 311 

Eucalipto Misto Dominado com Outras Especies - sem fogo - possível urbanização TE00U 311 

Outras Especies  - sem fogo TT000 311 

Outras Especies  - sem fogo - possível urbanização TT00U 311 

Pinheiro Bravo puro - sem fogo PP000 312 

Pinheiro Bravo puro - sem fogo - possível urbanização PP00U 312 

Eucalipto Misto Dominante com Pinheiro Bravo - sem fogo EP000 313 

Eucalipto Misto Dominante com Pinheiro Bravo - sem fogo - possível urbanização EP00U 313 

Eucalipto Misto Dominado com Pinheiro Bravo - sem fogo PE000 313 

Eucalipto Misto Dominado com Pinheiro Bravo - sem fogo - possível urbanização PE00U 313 

Pinheiro Bravo Misto Dominante com Outras Especies - sem fogo PT000 313 

Pinheiro Bravo Misto Dominante com Outras Especies - sem fogo - possível urbanização PT00U 313 

Pinheiro Bravo Misto Dominado com Outras Especies - sem fogo TP000 313 

Pinheiro Bravo Misto Dominado com Outras Especies - sem fogo - possível urbanização TP00U 313 

Matos ou pastagens com Eucalipto - sem fogo IE000 328 

Matos ou pastagens com Eucalipto - sem fogo - possível urbanização IE00U 328 

Matos ou pastagens - sem fogo II000 329 

Matos ou pastagens - sem fogo - possível urbanização II00U 329 

Matos ou pastagens com misto com presenca de E, P ou T - sem fogo IM000 328 

Matos ou pastagens com misto com presenca de E, P ou T - sem fogo - possível urbanização IM00U 328 
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Matos ou pastagens com Pinheiro Bravo - sem fogo IP000 328 

Matos ou pastagens com Pinheiro Bravo - sem fogo - possível urbanização IP00U 328 

Matos ou pastagens com Outras Especies - sem fogo IT000 328 

Matos ou pastagens com Outras Especies - sem fogo - possível urbanização IT00U 328 

Eucalipto puro - sem fogo - corte ou plantação EE00K 324 

Eucalipto Misto Dominante com Pinheiro Bravo - sem fogo - corte ou plantação EP00K 324 

Eucalipto Misto Dominante com Outras Especies - sem fogo - corte ou plantação ET00K 324 

Eucalipto Misto Dominado com Pinheiro Bravo - sem fogo - corte ou plantação PE00K 324 

Pinheiro Bravo puro - sem fogo - corte ou plantação PP00K 324 

Pinheiro Bravo Misto Dominante com Outras Especies - sem fogo - corte ou plantação PT00K 324 

Eucalipto Misto Dominado com Outras Especies - sem fogo - corte ou plantação TE00K 324 

Pinheiro Bravo Misto Dominado com Outras Especies - sem fogo - corte ou plantação TP00K 324 

Outras Especies  - sem fogo - corte ou plantação TT00K 324 

Eucalipto puro - com fogo EE010 334 

Eucalipto puro - com fogo - corte ou plantação EE01K 334 

Eucalipto puro - com fogo - possível urbanização EE01U 334 

Eucalipto Misto Dominante com Pinheiro Bravo - com fogo EP010 334 

Eucalipto Misto Dominante com Pinheiro Bravo - com fogo - corte ou plantação EP01K 334 

Eucalipto Misto Dominante com Pinheiro Bravo - com fogo - possível urbanização EP01U 334 

Eucalipto Misto Dominante com Outras Especies - com fogo ET010 334 

Eucalipto Misto Dominante com Outras Especies - com fogo - corte ou plantação ET01K 334 

Eucalipto Misto Dominante com Outras Especies - com fogo - possível urbanização ET01U 334 

Matos ou pastagens com Eucalipto - com fogo IE010 334 

Matos ou pastagens com Eucalipto - com fogo - possível urbanização IE01U 334 

Matos ou pastagens - com fogo II010 334 

Matos ou pastagens - com fogo - possível urbanização II01U 334 

Matos ou pastagens com misto com presenca de E, P ou T - com fogo IM010 334 

Matos ou pastagens com misto com presenca de E, P ou T - com fogo - possível urbanização IM01U 334 

Matos ou pastagens com Pinheiro Bravo - com fogo IP010 334 

Matos ou pastagens com Pinheiro Bravo - com fogo - possível urbanização IP01U 334 

Matos ou pastagens com Outras Especies - com fogo IT010 334 

Matos ou pastagens com Outras Especies - com fogo - possível urbanização IT01U 334 

Eucalipto Misto Dominado com Pinheiro Bravo - com fogo PE010 334 

Eucalipto Misto Dominado com Pinheiro Bravo - com fogo - corte ou plantação PE01K 334 

Eucalipto Misto Dominado com Pinheiro Bravo - com fogo - possível urbanização PE01U 334 

Pinheiro Bravo puro - com fogo PP010 334 

Pinheiro Bravo puro - com fogo - corte ou plantação PP01K 334 
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Pinheiro Bravo puro - com fogo - possível urbanização PP01U 334 

Pinheiro Bravo Misto Dominante com Outras Especies - com fogo PT010 334 

Pinheiro Bravo Misto Dominante com Outras Especies - com fogo - corte ou plantação PT01K 334 

Pinheiro Bravo Misto Dominante com Outras Especies - com fogo - possível urbanização PT01U 334 

Eucalipto Misto Dominado com Outras Especies - com fogo TE010 334 

Eucalipto Misto Dominado com Outras Especies - com fogo - corte ou plantação TE01K 334 

Eucalipto Misto Dominado com Outras Especies - com fogo - possível urbanização TE01U 334 

Pinheiro Bravo Misto Dominado com Outras Especies - com fogo TP010 334 

Pinheiro Bravo Misto Dominado com Outras Especies - com fogo - corte ou plantação TP01K 334 

Pinheiro Bravo Misto Dominado com Outras Especies - com fogo - possível urbanização TP01U 334 

Outras Especies  - com fogo TT010 334 

Outras Especies  - com fogo - possível urbanização TT01U 334 

Fogo FOGO0 334 

Charca HH010 512 

Charca - sem presença visível de água HH01V 512 

Albufeira agrícola HH020 512 

Albufeira agrícola - sem presença visível de água HH02V 512 

Outras albufeiras HH030 512 

Sem classificacao de estrato NADA0 888 

Misto MM000 313 

Misto com fogo MM010 334 

Misto com possivel urbanização MM00U 313 

Misto com corte MM00K 324 
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4. Tabela de conversão entre as classes CLC e as classes COS 

Classe 

CLC 
Designação 

Classe 

COS 
Designação 

111 Tecido urbano contínuo UU1 Tecido Urbano contínuo  

112 Tecido urbano descontínuo 

UU2 Tecido Urbano descontínuo 

UU9 
Outros espaços fora do tecido urbano 

consolidado  

JJ9 Outras áreas degradadas 

121 
Espaços de actividades industriais, 

comerciais e de equipamentos gerais 

SW1 Zonas industriais e comerciais 

SW9 Outras infraestruturas e equipamentos 

122 
Infraestruturas da rede de auto-estradas e 

da rede ferroviária 
SW2 

Vias de comunicação ( Rodoviárias e 

ferroviárias) 

123 Zonas portuárias SW3 Zonas portuárias 

124 Aeroportos SW4 Aeroportos 

131 
Pedreiras, zonas de extracção de areia, 

minas a céu aberto 
JJ1 Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto 

132 
Descargas industriais, zonas de 

espalhamento de lixos 
JJ2 

Lixeiras, descargas industriais e 

depósitos de sucata 

133 Estaleiros JJ3 Estaleiros de construção civil 

141 Espaços verdes urbanos SL1 Espaços verdes urbanos (florestais) 

142 
Zonas com equipamentos desportivos e de 

ocupação de tempos livres 
SL2 

Espaços verdes ( não florestais) para as 

actividades desportivas e de lazer 

211 
Zonas de utilização agrícola fora dos 

perímetros florestais 

CC1 Sequeiro 

CC9 Outros ( estufas, viveiros, etc.) 

212 Perímetros regados CC2 Regadio 

213 Arrozais CC3 Arrozais 

221 Vinhas 

VV1 Vinha 

VA1 Vinha + Pomar 

VO1 Vinha + Olival 

222 Pomares 

AA1 Citrinos 

AA2 Prumoideas 

AA3 Prumoideas ( sem a amendoeira) 

AA4 Amendoeiras 

AA5 Figueiras 

AA6 Alfarrobeiras 

AA9 Outros pomares 

AAx Mistos de pomares 

AV(1-

x) 
Pomar + Vinha 
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AO(1-

x) 
Pomar + Olival 

NN+_ Castanheiro manso 

223 Olivais 

OO1 Olival 

OV1 Olival + Vinha 

OA1 Olival + Pomar 

231 Pastagens GG1 Prados e lameiros 

241 
Culturas anuais associadas às culturas 

permanentes 

CV(1-

x) 
Culturas anuais + Vinha 

CA(1-

2) 
Culturas anuais + Pomar 

CO(1-

2) 
Culturas anuais + Olival 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 

VC1 Vinha + Cultura anual 

AC(1-

x) 
Pomar + Cultura anual 

OC1 Olival + Cultura anual 

CX1 Sistemas culturais e parcelares complexos 

243 

Terras ocupadas principalmente por 

agricultura com espaços naturais 

importantes 

CI(1-2) Áreas principalmente agrícolas 

244 Territórios agro-florestais 

C+_0 Culturas anuais + espécie florestal 

_+C(1-

2) 
Espécie florestal + culturas anuais 

311 Sobreiro 

BB+_ Sobreiro 

ZZ+_ Azinheira 

TT+_ Castanheiro bravo 

QQ+_ Carvalho 

EE+_ Eucalipto 

FF+_ Outras folhosas 

312 Pinheiro Bravo 

PP+_ Pinheiro bravo 

MM+_ Pinheiro manso 

RR+_ Outras resinosas 

313 
Floresta com mistura de resinosas com 

folhosas 
__+_ 

Povoamento florestal misto (Folhosas + 

Resinosas) Combinação das letras 

indicadas para cada espécie (máximo de 

duas) em que a primeira é a dominante 

ocupando as duas até 75% da superfície. 

(grau de coberto de 2 ou 3) 

321 Pastagens naturais II1 Pastagens naturais pobres 

322 Landes e matagal DD9 Outras arbustivas 
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II2 Vegetação arbustiva baixa- matos 

323 
Vegetação esclerofitica (por exemplo: 

maquial, carrascal e esteval) 

DD1 Medronheiro 

QQ6 Vegetação esclerofítica- carrascal 

324 Espaços florestais degradados 

I_+0 
Vegetação arbustiva alta e floresta 

degradada ou de transição 

J_+0 
Áreas descobertas sem ou com pouca 

vegetação 

IO0 Olival Abandonado 

331 
Praias, dunas, areais e solos sem cobertura 

vegetal 
JY1 

Praia, dunas, areais e solos sem cobertura 

vegetal 

332 Rochas nuas JY2 Rocha nua 

334 Zonas incendiadas recentemente __+4 Zonas incendiadas recentemente 

411 Zonas apaúladas HY1 Zonas pantanosas interiores e paúls 

421 Sapais HY2 Sapais 

422 Salinas HY3 Salinas 

423 Zonas intertidais HY4 Zonas intertidais 

511 Linhas de água HH1 Cursos de água 

512 Planos de água, lagos HH2 Lagoas e albufeiras 

521 Lagunas e cordões litorais HH3 Lagunas e cordões litorais 

522 Estuários HH4 Estuários 

523 Mar e Oceano HH5 Mar e Oceano 
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5. Fórmulas de conversão da informação dos pontos IFN para a 

nomenclatura CLC adaptada 

Classe 

CLC S 

Classe CLC IFN (fórmulas de conversão) 

888 111,133,142 

e 12 

(Pts Uso do Solo = “SC”)>=60% 

888 112 30%<( SC )<=60% ou ((AG+SC)>=40% e SC<60% e ABS(AG-SC)<=20%) 

888 141 % pts AF (Oc Floresta) = % pts SC (Uso do solo) e % pts AF >=60% 

888 131,132, 

331, 332 e 

333 

% pts de IP (uso do solo) >= 60 % 

250 250 1 % pts AG (uso do solo) >= 60% ou (% pts AG (uso do solo)= % pts AF (Oc 

Floresta) e % pts AF >=60%) ou (% pts AG + % pts FL>=60% e % pts FL>30% e 

ABS(% pts FL - % pts AG)<10%) 

250 243 Sum (pts Ag, FL, IC) >= 60% e 30%<Sum(pts FL, IC)<=60% e % pts AG>% pts FL 

e % pts AG>% pts IC ou Sum (pts Ag, FL) >= 70% e 30%<Sum(pts AG)<50% 

311 311 Pts FL >=60% e (pts F >= 60% ou (pts F>pts M e pts F+pts M >=0.7)) e Sum(pts 

0, 2, 3)>= 60%) 

312 312 Pts FL >=60% e (pts R >= 60% ou (pts R>pts M e pts R+pts M >=0.7)) e 

Sum(pts 0, 2, 3)>= 60%) 

313 313 Pts FL >=60% e (pts M >= 60% ou (pts R>0.2 e pts F>0.2 e Sum(pts R, F, 

M)>=0.6)) e Sum(pts 0, 2, 3)>= 60% 

320 323 Pts OA >= 60% 

320 321, 322 e 

323 

Pts IC >= 60% ou (% pts IC>=45% e 10%<% pts IP<55%) 

324 324 (% pts grau coberto 0 + % pts grau coberto 1 + % pts grau coberto 10 >60% e % 

pts FL>=60%) ou (Sum(pts FL+ pts IC) >= 60% e pts FL < 60% e pts IC < 60%) 

ou (pts CR >=60%) 

327 327 (pts FL>=60% e SUM(pts 0, 1, 3, 10)>=60%) ou (SUM(pts 1, 10)>=50%)  

334 334 Pts QM >= 60% 

512 512 Pts HH (uso do solo) >= 60% 

 

                                               

 

1 Poderá incluir classes que na CELPA são classificadas como NADA (888), nomeadamente 231, 213, 22x, 

24x 
2 No caso de 511 deverá aparecer na CELPA classificado como NADA (888). 
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Classe 

CLC S 

Classe CLC IFN (fórmulas de conversão) 

888 111,133,142 

e 12 

> 20 ha e > 4 ptos 

(igual para todos) 

888 112  

888 141  

888 131,132, 

331, 332 e 

333 

 

250 250   

250 243 250.not 

311 311 250.not e 323.not 

312 312 250.not e 323.not 

313 313 250.not e 323.not e 311.not e 312.not e (321,322,323).not 

320 323 250.not 

320 321, 322 e 

323 

 

324 324 327.not e 250.not e 312.not e 311.not e 313.not e 323.not e (321,322,323).not 

e 334.not e 243.not 

327 327 250.not e 312.not e 311.not e 313.not e 323.not e (321,322,323).not e 334.not 

334 334  

512 51  

 



Comparação entre cartografias de ocupação e/ou uso do solo para a produção de um mapa de incerteza temática  88 

6. Código Avenue para cálculo das classes CLC adaptadas, pela 

percentagem de pontos IFN 

 

MyProject = av.GetProject 

   'theView = av.FindDoc("View1") 

   theView = av.GetActiveDoc 

   
theview.SetUnits(#UNITS_LINEAR_METERS) 

   theDisplay = theview.GetDisplay 

   
theDisplay.SetDistanceUnits(#UNITS_LINE
AR_METERS) 

   theWD = av.GetProject.GetWorkDir 

   'Gravar os novos ficheiros na 
directoria de trabalho definida no 
Arcview 

   theWD.SetCWD  

'(!)------ At least Three themes must 
be in the View. 

thethemelst = List.Make 

for each t in theview.getThemes 

  if (t.Is(ftheme)) then  

     thethemelst.Add(t) 

  end 

end 

if ( thethemelst.count < 2) then  

   MsgBox.error("At least two themes 
must be in the View ", "CLC2000") 

   return nil 

end 

 

'(!)------ Choose the Themes 

IFN = Msgbox.Choice(thethemelst, 
"Choose the Point IFN theme", 
"CLC2000") 

  if (IFN = Nil) then return Nil end 

  IFN.ClearSelection 

  thethemelst.RemoveObj (IFN) 

CELPA = Msgbox.Choice(thethemelst, 
"Choose the CELPA theme", "CLC2000") 

  if (CELPA = Nil) then return Nil end 

  CELPA.ClearSelection 

 

FTb_IFN = IFN.GetFtab 

 ShFld_IFN = FTb_IFN.FindField("shape") 

 GrpFld_IFN = 
FTb_IFN.FindField("Grupo") 

 UsoloFld_IFN = 
FTb_IFN.FindField("UsoSolo") 

 OcF_IFN = 
FTb_IFN.FindField("OcFloresta") 

 Ocup1CFLD_IFN = 
FTb_IFN.FindField("Ocup1") 

 Ocup2CFLD_IFN = 
FTb_IFN.FindField("Ocup2") 

 GrauCFLD_IFN = 
FTb_IFN.FindField("Graucobert") 

 Bitmap_IFN = FTb_IFN.GetSelection 

 Bitmap_IFN.ClearAll 

 FTb_IFN.UpdateSelection 

if ( (GrpFld_IFN = Nil) OR 
(UsoloFld_IFN = Nil) OR (OcF_IFN = Nil) 
OR (GrauCFLD_IFN = Nil) ) then  

   MsgBox.error("One of the IFN Fields 
is Missing (Grupo, UsoSolo or 
OcFloresta )"+Nl+" on the"++ 
IFN.AsString ++"Theme","ERROR") 

   return nil 

end 

FTb_CELPA = CELPA.GetFtab 

 

'(!)------ Check if CELPA are Polygons 
and IFN is a Point theme. 

clsName_IFN = 
FTb_IFN.GetShapeClass.GetClassName 

clsName_CELPA = 
FTb_CELPA.GetShapeClass.GetClassName 

if ( clsName_IFN <> "Point" )then 

   MsgBox.error(IFN.AsString ++ "must 
be a Point Theme","ERROR") 

   return nil 

elseif (clsName_CELPA <> "Polygon" ) 
then 

   MsgBox.error(CELPA.AsString ++"must 
be a Polygon Theme","ERROR") 

   return nil 

end 

 

'********************************* 

'FTb_IFN_C = CELPA.GetFTab 
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  ShFld_IFN_C = 
FTb_CELPA.FindField("shape") 

  AreaFLD_IFN_C = 
FTb_CELPA.FindField("Area") 

  codeFld_CELPA = 
FTb_CELPA.FindField("CLC_code") 

  Bitmap_IFN_C = FTb_CELPA.GetSelection 

  Bitmap_IFN_C.ClearAll 

  FTb_CELPA.UpdateSelection 

if ((AreaFLD_IFN_C = Nil) OR 
(codeFld_CELPA = Nil) ) then  

   MsgBox.error("No CLC_Code or Area 
Field Found on the"++ IFN.AsString 
++"Theme","ERROR") 

   return nil 

end 

FTb_CELPA.StartEditingWithRecovery 

 NewIFN_clcFLD_IFN_C = 
Field.make("IFN_Cclc", #FIELD_DECIMAL, 
3, 0) 

 Pt_count_IFN_C = Field.make("PT_cnt", 
#FIELD_DECIMAL, 5, 0) 

 IFN_clcFLD_IFN_C = 
Field.make("IFN_clc", #FIELD_DECIMAL, 
3, 0) 

 'COS_clcFLD_IFN_C = 
Field.make("COSx_clc", #FIELD_DECIMAL, 
3, 0) 

 Grau_ConfFLD_IFN_C = 
Field.make("Gcf_IFNc", #FIELD_DECIMAL, 
3, 0) 

 Perc_CosV1 = Field.make("PrcCOSV1", 
#FIELD_DECIMAL, 3, 0) 

 FTb_CELPA.addfields({IFN_clcFLD_IFN_C, 
Pt_count_IFN_C,Perc_CosV1, 
Grau_ConfFLD_IFN_C, 
NewIFN_clcFLD_IFN_C}) 

' Copia dos valores do campo CELPA_CLC 

for each rec in FTb_CELPA 

   Xcode = 
FTb_CELPA.ReturnValue(codeFld_CELPA, 
rec) 

   FTb_CELPA.SetValue( 
NewIFN_clcFLD_IFN_C, rec, Xcode) 

end 

FTb_CELPA.StopEditingWithRecovery(true) 

 

' (/)Inicio do ciclo para cada um dos 
poligonos da CELPA  (IFN + CELPA = 
IFN_C)(\) 

 

theView.SetEditableTheme(CELPA) 

 

nregs=FTb_CELPA.getnumrecords 

 

   FTb_CELPA.SetEditable(true) 

   'FTb_CELPA.StartEditing(true) 

 

for each i in FTb_CELPA 

   ' Limpar a selecção a todos os temas 
usados no processo 

   Bitmap_IFN_C.ClearAll 

   FTb_CELPA.UpdateSelection 

   Bitmap_IFN.ClearAll 

   FTb_IFN.UpdateSelection 

   Bitmap_IFN_C.Set(i) 

   FTb_CELPA.UpdateSelection 

    

   ' Seleccionar os pontos do IFN que 
se encontram dentro de um poligono da 
CELPA  

   IFN.SelectByTheme (CELPA, 
#FTAB_RELTYPE_ISCOMPLETELYWITHIN, 0, 
#VTAB_SELTYPE_NEW) 

   FTb_IFN.UpdateSelection 

   Bitmap_IFN = FTb_IFN.GetSelection 

   countBmap_IFN = Bitmap_IFN.count 

    

   ' Introduz na tabela o numero de 
pontos utilizados no IFN para gerar um 
codigo CLC_IFN_C 

   FTb_CELPA.SetValue (Pt_count_IFN_C, 
i, countBmap_IFN) 

   CELPA_Code = 
FTb_CELPA.ReturnValue(codeFld_CELPA, i) 

    

   ' Só são processados poligonos com 
um numero de pontos IFN > 7 OR IFN > 4 
AND 327... 

   if (countBmap_IFN < 4) Then 

      ' Os poligonos que não 
interceptem pontos do IFN tem o grau de 
confiaça = 0 

      FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i, 0) 

       

   ' NUMERO DE PONTOS IFN TEM DE SER 
IGUAL OU SUPERIOR A 4 PTS 

   elseif ( countBmap_IFN >= 4 ) Then 

      'Se se mantiver o código = -1 
existe erro no Script 

      FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i, -1) 
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      ' UsoSolo 

      Ag = 0 

      Fl = 0 

      Ic = 0 

      Ip = 0 

      Sc = 0 

      HH = 0 

      ' Ocfloresta 

      Pv = 0 

      Qm = 0 

      aCr = 0 

      Oa = 0 

      Af = 0 

      Fo = 0 

      ' Grupo 

      R = 0 

      F = 0 

      M = 0 

      GRo = 0 

      'Ocup 1 

      PB = 0 

      PM = 0 

      RD = 0 

      SB = 0 

      AZ = 0 

      CV = 0 

      EC = 0 

      CT = 0 

      FD = 0 

      WW = 0 

      oAG = 0 

      oIC = 0 

      oIP = 0 

      oSC = 0 

      oHH = 0 

      'Ocup 2 

      PB2 = 0 

      PM2 = 0 

      RD2 = 0 

      SB2 = 0 

      AZ2 = 0 

      CV2 = 0 

      EC2 = 0 

      CT2 = 0 

      FD2 = 0 

      WW2 = 0 

      oAG2 = 0 

      oIC2 = 0 

      oIP2 = 0 

      oSC2 = 0 

      oHH2 = 0 

 

      ' Grau de Coberto 

      G1 = 0 

      G2 = 0 

      G3 = 0 

      G4 = 0 

      G5 = 0 

      G10 = 0 

      G0 = 0 

       

      ' Processar todos os pontos 
seleccionados e escrever as 
estatísticas 

      for each bit in Bitmap_IFN 

         UsoSolo = FTb_IFN.ReturnValue( 
USoloFld_IFN, bit ) 

         OcFloresta = 
FTb_IFN.ReturnValue( OcF_IFN, bit ) 

         Grupo = FTb_IFN.ReturnValue( 
GrpFld_IFN, bit ) 

         Ocup1 = FTb_IFN.ReturnValue( 
Ocup1CFLD_IFN, bit ) 

         Ocup2 = FTb_IFN.ReturnValue( 
Ocup2CFLD_IFN, bit ) 

         Graucoberto = 
FTb_IFN.ReturnValue( GrauCFLD_IFN, bit 
) 

         ' Construção das estatisticas 
de ocupação do IFN   

         if (UsoSolo = "Ag") then 

            Ag = Ag + 1 

         elseif (UsoSolo = "Fl") then 

            Fl = Fl + 1 

         elseif (UsoSolo = "Ic") then 

            Ic = Ic + 1 

         elseif (UsoSolo = "Ip") then 

            Ip = Ip + 1 

         elseif (UsoSolo = "Sc") then 

            Sc = Sc + 1 

         elseif (UsoSolo = "HH") then 

            HH = HH + 1 
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         end 

         if (OcFloresta = "Pv") then 

            Pv = Pv + 1 

         elseif (OcFloresta = "Qm") 
then 

            Qm = Qm + 1 

         elseif (OcFloresta = "Cr") 
then 

            aCr = aCr + 1 

         elseif (OcFloresta = "Oa") 
then 

            Oa = Oa + 1 

         elseif (OcFloresta = "Af") 
then 

            Af = Af + 1 

         elseif (OcFloresta = "0") then 

            Fo = Fo + 1 

         end 

         if (Grupo = "R") then 

            R = R + 1 

         elseif (Grupo = "F") then 

            F = F + 1 

         elseif (Grupo = "M") then 

            M = M + 1 

         elseif (Grupo = "0") then 

            Gro = Gro + 1 

         end 

         'Ocupação 1 

         if (Ocup1 = "PB") then 

            PB = PB + 1 

         elseif (Ocup1 = "PM") then 

            PM = PM + 1 

         elseif (Ocup1 = "RD") then 

            RD = RD + 1 

         elseif (Ocup1 = "SB") then 

            SB = SB + 1 

         elseif (Ocup1 = "AZ") then 

            AZ = AZ + 1 

         elseif (Ocup1 = "CV") then 

            CV = CV + 1 

         elseif (Ocup1 = "EC") then 

            EC = EC + 1 

         elseif (Ocup1 = "CT") then 

            CT = CT + 1 

         elseif (Ocup1 = "FD") then 

            FD = FD + 1 

         elseif (Ocup1 = "WW") then 

            WW = WW + 1 

         elseif (Ocup1 = "AG") then 

            oAG = oAG + 1 

         elseif (Ocup1 = "IC") then 

            oIC = oIC + 1 

         elseif (Ocup1 = "IP") then 

            oIP = oIP + 1 

         elseif (Ocup1 = "SC") then 

            oSC = oSC + 1 

         elseif (Ocup1 = "HH") then 

            oHH = oHH + 1 

         end 

 

         'Ocupação 2 

         if (Ocup2 = "PB") then 

            PB2 = PB2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "PM") then 

            PM2 = PM2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "RD") then 

            RD2 = RD2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "SB") then 

            SB2 = SB2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "AZ") then 

            AZ2 = AZ2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "CV") then 

            CV2 = CV2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "EC") then 

            EC2 = EC2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "CT") then 

            CT2 = CT2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "FD") then 

            FD2 = FD2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "WW") then 

            WW2 = WW2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "AG") then 

            oAG2 = oAG2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "IC") then 

            oIC2 = oIC2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "IP") then 

            oIP2 = oIP2 + 1 

         elseif (Ocup2 = "SC") then 

            oSC2 = oSC2 + 1 
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         elseif (Ocup2 = "HH") then 

            oHH2 = oHH2 + 1 

         end 

         'Grau de coberto 

         if (Graucoberto = 0) then 

            G0 = G0 + 1 

         elseif (Graucoberto = 1) then 

            G1 = G1 + 1 

         elseif (Graucoberto = 2) then 

            G2 = G2 + 1 

         elseif (Graucoberto = 3) then 

            G3 = G3 + 1 

         elseif (Graucoberto = 4) then 

            G4 = G4 + 1 

         elseif (Graucoberto = 5) then 

            G5 = G5 + 1 

         elseif (Graucoberto = 10) then 

            G10 = G10 + 1 

         end 

      end 'estatisticas dos pontos 
seleccionados 

      ' Saber as percentagens de cada 
um dos códigos dentro do poligono IFN_C 

      ' Campo UsoSolo 

      Perc_Ag = (Ag*100)/countBmap_IFN 

      Perc_Fl = (Fl*100)/countBmap_IFN 

      Perc_Ic = (Ic*100)/countBmap_IFN 

      Perc_Ip = (Ip*100)/countBmap_IFN 

      Perc_Sc = (Sc*100)/countBmap_IFN 

      Perc_HH = (HH*100)/countBmap_IFN 

      ' Campo OCfloresta  

      Perc_Pv = (Pv*100)/countBmap_IFN 

      Perc_Qm = (Qm*100)/countBmap_IFN 

      Perc_aCr = 
(aCr*100)/countBmap_IFN 

      Perc_Oa = (Oa*100)/countBmap_IFN 

      Perc_Af = (Af*100)/countBmap_IFN 

      Perc_Fo = (Fo*100)/countBmap_IFN 

 

      ' Campo Ocupação1  

      Perc_PB = (PB*100)/countBmap_IFN 

      Perc_PM = (PM*100)/countBmap_IFN 

      Perc_RD = (RD*100)/countBmap_IFN 

      Perc_SB = (SB*100)/countBmap_IFN 

      Perc_AZ = (AZ*100)/countBmap_IFN 

      Perc_CV = (CV*100)/countBmap_IFN 

      Perc_EC = (EC*100)/countBmap_IFN 

      Perc_CT = (CT*100)/countBmap_IFN 

      Perc_FD = (FD*100)/countBmap_IFN 

      Perc_WW = (WW*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oAG = 
(oAG*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oIC = 
(oIC*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oIP = 
(oIP*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oSC = 
(oSC*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oHH = 
(oHH*100)/countBmap_IFN 

 

      ' Campo Ocupação2  

      Perc_PB2 = 
(PB2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_PM2 = 
(PM2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_RD2 = 
(RD2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_SB2 = 
(SB2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_AZ2 = 
(AZ2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_CV2 = 
(CV2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_EC2 = 
(EC2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_CT2 = 
(CT2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_FD2 = 
(FD2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_WW2 = 
(WW2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oAG2 = 
(oAG2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oIC2 = 
(oIC2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oIP2 = 
(oIP2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oSC2 = 
(oSC2*100)/countBmap_IFN 

      Perc_oHH2 = 
(oHH2*100)/countBmap_IFN 

 

      ' Campo Grupo 

      Perc_R = (R*100)/countBmap_IFN 

      Perc_F = (F*100)/countBmap_IFN 

      Perc_M = (M*100)/countBmap_IFN   
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      Perc_Gro = 
(Gro*100)/countBmap_IFN 

      Sum023_Gcoberto = 
(G0*100)/countBmap_IFN + 
(G2*100)/countBmap_IFN + 
(G3*100)/countBmap_IFN 

      Sum01310_Gcoberto = 
(G0*100)/countBmap_IFN + 
(G1*100)/countBmap_IFN + 
(G3*100)/countBmap_IFN + 
(G10*100)/countBmap_IFN 

      Sum0110_Gcoberto = 
(G0*100)/countBmap_IFN + 
(G1*100)/countBmap_IFN + 
(G10*100)/countBmap_IFN 

      Sum110_Gcoberto = 
(G1*100)/countBmap_IFN + 
(G10*100)/countBmap_IFN 

      Fcode_IFN = 0 

      ' switch to CORINE LAND COVER 
codes  

      if ( (perc_Sc >= 40) OR (Perc_Ip 
>= 60) ) Then 

         Fcode_IFN = 888 ' 111, 133, 
142, 12x, 131, 132, 331, 332, 333 

      elseif (Perc_Ag >= 55) Then 

         Fcode_IFN = 250 

      elseif ( (Perc_Af = Perc_Sc) AND 
(Perc_Af >=60) ) Then 

         Fcode_IFN = 141 ' 141 
(ALTERADO) 

      elseif ( (perc_Ag + perc_Fl + 
perc_Ic >= 60) AND (perc_Fl + perc_Ic 
>30) AND (perc_Fl + perc_Ic < 60) AND 
(perc_AG > perc_Fl) AND ( perc_AG > 
perc_Ic ) OR ( (perc_AG + perc_Fl >= 
70) AND (perc_AG > 30) AND (perc_AG < 
50) ) ) Then 

         Fcode_IFN = 250 ' 243 
(ALTERADO) 

 

      elseif (Perc_Qm >= 60) Then 

         Fcode_IFN = 334 

      elseif (Perc_aCr >= 60) Then 

         Fcode_IFN = 324 

                

      elseif (  (perc_Fl >= 60) AND 
((Perc_M >= 60 ) OR (( (Perc_R - Perc_F 
).Abs <= 25 ) AND ( Perc_R > 0) AND 
(Perc_F > 0 ) AND ( perc_R + perc_F + 
perc_M >= 60 ))) AND ( Sum023_Gcoberto 
>= 55 ) ) Then 

         Fcode_IFN = 313     

      elseif ( (perc_Fl >= 60) AND 
(((Perc_F/(Perc_M+Perc_R)) >= 1.5 ) OR 
(Perc_EC>=60) OR (( Perc_F > Perc_M) 

AND (Perc_F + Perc_M > 60 ))) AND ( 
Sum023_Gcoberto >= 55 ) ) Then 

         Fcode_IFN = 311 

      elseif ( (perc_Fl >= 60) AND 
(((Perc_R/(Perc_M+Perc_F)) >= 1.5 ) OR 
(( Perc_R > Perc_M) AND (Perc_R + 
Perc_M > 60 ))) AND ( Sum023_Gcoberto 
>= 55 ) ) Then 

         Fcode_IFN = 312    

 

      elseif (  (perc_Fl >= 60) AND 
(Perc_M >= 50 ) AND ( 
((Perc_M+Perc_R)>= 60) OR 
((Perc_M+Perc_F)>= 60)) AND ( 
Sum023_Gcoberto >= 60 ) ) Then 

         Fcode_IFN = 313  'TER CUIDADO 
COM ESTA FÓRMULA 

 

      elseif ( ( (perc_Ic >= 60) OR 
(perc_Oa >= 60)) OR ((perc_Ic >= 45) 
AND (perc_Ip > 10) AND (perc_Ip <= 55) 
) ) Then 

         Fcode_IFN = 320 

      elseif ( ( (Perc_Fl >= 60) AND ( 
Sum01310_Gcoberto >= 60) ) OR 
(Sum110_Gcoberto >= 50) ) Then 

         Fcode_IFN = 327 

      elseif ( ( (Sum0110_Gcoberto >= 
60) AND (perc_Fl >= 60) ) OR (Perc_aCr 
>= 60) OR ( (perc_Fl + Perc_Ic >= 60) 
AND (perc_Fl < 60) ) OR ((Perc_Ic + 
perc_Fl >= 60 ) AND (perc_Fl < 60) AND 
(perc_Ic < 60)) ) Then 

         Fcode_IFN = 324 

      elseif ( (Sum023_Gcoberto < 55) 
AND (perc_Fl >= 60) AND (Perc_Qm < 40)) 
Then      

         Fcode_IFN = 324 

      elseif ( (perc_Ic >= 10) AND ( 
Sum023_Gcoberto <= 10 ) ) Then 

         Fcode_IFN = 320        

      elseif ( (perc_ic + perc_ip >= 
60) and (perc_ic < perc_ip) ) Then 

         Fcode_IFN = 888    

       

      elseif ( (perc_Ag >= 60) OR ( 
(perc_Ag = Perc_Af ) AND (Perc_Af >= 
60) ) OR ( ((perc_Ag + perc_Fl)>=60) 
AND (perc_Fl > 30) AND  ((perc_Fl-
perc_Ag).Abs < 10))  ) Then 

         Fcode_IFN = 250 ' 2xx 

      elseif (Perc_Qm >= 40) Then 

         Fcode_IFN = 334 

      elseif (Perc_HH >= 55) Then 

         Fcode_IFN = 51 
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      elseif ( ( (Perc_Sc < 60) AND 
(Perc_Sc > 30) ) OR ( (perc_Ag + 
Perc_Sc >= 40) AND (Perc_Sc < 60) AND ( 
(Perc_Ag - Perc_Sc).ABS <=20) ) ) Then 

         ' 112 

         Fcode_IFN = 888 

      end   

      ' Codigo verificado no IFN dentro 
do poligono IFN_C 

      ' 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

      FTb_CELPA.SetValue( 
IFN_clcFLD_IFN_C, i , Fcode_IFN ) 

      if ( ( Fcode_IFN = 327 ) AND ( 
CELPA_Code = 324 ) ) then    

         FTb_CELPA.SetValue( 
NewIFN_clcFLD_IFN_C, i, 327 ) 

         FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i , 100 )       

      elseif ( CELPA_Code = Fcode_IFN ) 
then 

         FTb_CELPA.SetValue( 
NewIFN_clcFLD_IFN_C, i, CELPA_Code ) 

         FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i , 100 ) 

      elseif ( ( Fcode_IFN = 320 ) AND 
( ( CELPA_Code = 321) OR (CELPA_Code = 
322 ) OR (CELPA_Code = 323 )) ) Then 
'(ALTERADO) 

         FTb_CELPA.SetValue( 
NewIFN_clcFLD_IFN_C, i, CELPA_Code ) 

         FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i , 100 ) 

      elseif ( (Fcode_IFN = 250) AND 
(CELPA_Code.AsString.Left(1) = "2" ) ) 
Then  

         FTb_CELPA.SetValue( 
NewIFN_clcFLD_IFN_C, i, CELPA_Code ) 

         FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i , 100 ) 

      elseif ( (Fcode_IFN = 51) AND 
((CELPA_Code.AsString.Left(1) = "5") OR 
(CELPA_Code.AsString.Left(1) = "4")) ) 
Then  

         FTb_CELPA.SetValue( 
NewIFN_clcFLD_IFN_C, i, CELPA_Code ) 

         FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i , 100 ) 

      elseif ( (Fcode_IFN = 888) AND 
((CELPA_Code.AsString.Left(1) = "1") OR 
((CELPA_Code.AsString.Left(2) = "33") 
AND (CELPA_Code <> 334) ) ) ) Then  

         FTb_CELPA.SetValue( 
NewIFN_clcFLD_IFN_C, i, CELPA_Code ) 

         FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i , 100 ) 

      elseif ( Fcode_IFN = 0 ) Then        

         FTb_CELPA.SetValue( 
NewIFN_clcFLD_IFN_C, i, CELPA_Code ) 

         FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i , -1 ) 

      else 

         FTb_CELPA.SetValue( 
Grau_ConfFLD_IFN_C, i , 1 )     

      end 

               

   end       

   FTb_CELPA.Flush 

    

  av.ShowStopButton   

  progress = ((i+1)/nregs) * 100     

  doMore = av.SetStatus( progress )     

  if (not doMore) then       

   break     

  end 

    

end 'todos os poligonos 

 

'FTb_CELPA.StopEditing(true) 

FTb_CELPA.SetEditable(False) 

Bitmap_IFN_C.ClearAll 

FTb_CELPA.UpdateSelection 

Bitmap_IFN.ClearAll 

FTb_IFN.UpdateSelection 
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7. Avaliação por NUT III das classes mais problemáticas por método 

de medição, para o mapa de incerteza das duas cartografias. 

Nut3 C
O
S 
(a
)

C
O
S 
(b
)

C
O
S 
(c
)

C
O
S 
(d
)

C
O
S 
(e
)

C
O
S 
(f
)

C
LC

 (
a)

C
LC

 (
b
)

C
LC

 (
c)

C
LC

 (
d
)

C
LC

 (
e)

C
LC

 (
f)

Alentejo Central 311 231 311 311 231 311 244 124 244 244 124 211
Alentejo Litoral 311 231 311 311 231 311 244 122 244 244 122 311
Algarve 222 332 222 222 332 322 241 231 241 243 231 323
Alto Alentejo 311 231 311 311 231 311 244 121 244 244 121 244
Alto Trás-os-Montes 211 243 211 211 243 211 243 334 243 243 334 211
Ave 212 331 212 212 331 313 241 231 241 241 231 241
Baixo Alentejo 311 331 311 311 331 311 244 231 244 244 231 211
Baixo Mondego 312 326 312 211 326 312 324 333 324 242 333 312
Baixo Vouga 212 244 212 212 244 313 241 131 241 241 131 313
Beira Interior Norte 211 334 211 211 334 211 243 231 333 243 231 324
Beira Interior Sul 311 326 311 311 326 311 244 222 324 244 222 324
Cávado 212 334 212 212 334 313 241 121 241 241 121 313
Cova da Beira 312 244 312 324 311 211 324 131 324 324 131 324
Dão-Lafões 324 222 324 212 222 312 241 223 241 241 223 312
Douro 322 334 322 211 334 322 243 131 243 243 131 324
Entre Douro e Vouga 212 131 212 212 131 313 241 231 241 241 231 313
Grande Lisboa 211 223 211 211 223 211 242 133 242 242 133 242
Grande Porto 212 123 212 212 123 112 241 523 241 241 523 112
Lezíria do Tejo 311 411 311 311 411 311 244 142 244 244 142 311
Médio Tejo 223 324 223 223 331 223 324 244 324 324 244 311
Minho-Lima 322 221 322 322 221 312 333 221 333 324 221 241
Oeste 241 326 241 211 326 241 221 244 221 242 244 242
Península de Setúbal 211 141 211 211 141 311 242 132 242 242 132 242
Pinhal Interior Norte 322 326 322 322 326 312 324 333 324 324 333 324
Pinhal Interior Sul 324 244 324 324 244 312 312 243 312 312 243 312
Pinhal Litoral 211 122 211 211 122 312 242 311 242 242 311 312
Serra da Estrela 322 311 322 211 311 324 333 231 333 312 231 324
Tâmega 322 222 322 212 222 322 241 231 241 241 231 324  
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8. Avaliação por NUT III das classes mais problemáticas por método de medição, para o mapa de incerteza das 

quatro cartografias. 

Nut III (a ) (b ) (c ) (d ) (e ) (f ) (a ) (b ) (c ) (d ) (e ) (f ) (a ) (b ) (c ) (d ) (e ) (f ) (a ) (b ) (c ) (d ) (e ) (f )
Alentejo Central 244 511 311 244 511 244 244 511 311 244 511 311 311 328 311 311 328 311 324 320 324 324 320 260
Alentejo Litoral 522 322 244 243 324 243 312 511 311 312 511 311 311 328 311 311 328 311 324 320 324 324 324 324
Algarve 311 511 243 242 323 242 521 511 521 322 511 521 888 334 888 888 334 888 260 327 260 260 334 260
Alto Alentejo 244 511 242 241 322 241 311 511 311 244 511 311 311 328 311 311 328 311 260 320 324 324 327 324
Alto Trás-os-Montes 332 511 241 231 321 231 332 511 211 322 511 211 329 250 888 312 250 888 320 327 260 324 327 260
Ave 321 211 231 223 313 223 322 323 322 322 323 323 312 312 888 312 312 888 324 324 260 324 334 260
Baixo Alentejo 244 511 223 222 312 222 244 511 211 244 511 311 311 324 888 311 324 311 324 327 260 324 327 260
Baixo Mondego 312 411 222 221 311 221 312 511 312 312 511 511 888 334 888 888 334 888 324 327 260 324 327 260
Baixo Vouga 321 512 221 213 244 213 421 321 311 313 321 212 888 334 888 888 334 888 260 334 260 260 334 260
Beira Interior Norte 324 332 213 212 243 212 322 323 322 322 323 211 312 312 888 311 312 888 324 312 320 324 312 260
Beira Interior Sul 324 333 212 211 242 211 324 326 311 324 326 311 311 334 888 311 334 888 324 313 260 324 313 260
Cávado 332 511 211 131 241 131 332 511 511 332 511 511 329 334 888 329 328 888 320 334 260 320 334 260
Cova da Beira 324 332 131 124 231 124 322 323 322 324 323 324 312 329 312 312 312 888 312 888 260 324 888 260
Dão-Lafões 333 231 124 121 223 121 324 511 312 324 511 312 312 334 312 312 334 312 320 334 324 324 334 324
Douro 333 332 121 112 222 112 322 331 221 322 511 322 328 334 888 312 334 888 320 327 260 324 327 260
Entre Douro e Vouga 324 231 112 111 221 111 312 332 313 312 332 313 312 329 312 312 329 888 324 334 324 324 312 260
Grande Lisboa 522 322 111 121 213 213 423 423 423 322 423 423 888 888 888 888 888 888 260 260 260 260 260 260
Grande Porto 511 511 212 112 212 212 511 511 511 313 511 112 888 334 888 888 334 888 260 324 260 260 324 260
Lezíria do Tejo 244 511 211 111 211 211 312 511 311 312 511 511 311 324 311 311 324 311 324 324 324 324 324 260
Médio Tejo 323 511 131 512 131 131 322 322 223 313 511 223 888 328 888 888 328 888 260 324 260 260 324 260
Minho-Lima 332 244 512 511 124 512 332 327 322 332 327 322 329 334 329 329 334 888 320 334 320 320 334 260
Oeste 312 521 511 324 121 511 312 325 241 312 325 241 888 324 888 888 324 888 260 324 260 260 324 260
Península de Setúbal 522 521 324 323 112 324 511 325 511 311 325 522 888 888 888 888 311 888 260 260 260 260 324 260
Pinhal Interior Norte 312 334 323 322 111 323 322 511 322 322 511 322 312 334 312 312 334 312 324 334 324 324 334 324
Pinhal Interior Sul 312 512 322 321 111 322 312 512 312 312 325 312 888 329 312 312 329 312 324 324 312 324 324 312
Pinhal Litoral 312 322 321 313 511 321 312 122 312 312 122 122 888 311 888 888 311 888 260 260 260 260 313 260
Serra da Estrela 324 332 313 312 324 313 332 311 322 324 311 322 312 329 312 312 312 312 320 888 320 312 888 320
Tâmega 324 511 312 311 323 312 322 323 322 322 323 322 312 334 888 312 313 888 324 888 260 324 888 260

CLC COS CFE IFN

 


