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3.1. Introdução3.1. Introdução3.1. Introdução3.1. Introdução    

O planeamento biofísico do território deve assumir uma posição privilegiada ao nível dos instrumentos de 

ordenamento do território.  

A complexidade dos processos biofísicos e ambientais, resultantes das profundas alterações ocorridas nas 

últimas décadas e decorrentes da natureza do crescimento urbano, deve levar a uma reflexão por parte dos 

planeadores sobre a importância das variáveis ecológicas do território e a sua integração nos instrumentos 

de ordenamento e gestão urbanística.  

Assim, as decisões a tomar no processo de planeamento territorial, de localização de loteamentos, 

urbanizações, equipamentos, infra-estruturas, dependem em primeiro lugar das características físicas de cada 

sítio de implantação e dos impactos directos e induzidos que esta transformação espacial irá provocar. Este 

processo é sempre acompanhado por fenómenos de rejeição associados a diversas formas de degradação 

ambiental.  

Quer se trate de recursos naturais, quer seja da qualidade visual da paisagem, estamos perante elementos 

da biosfera com uma dimensão espacial e territorial própria que requerem um adequado conhecimento da 

dinâmica dos ciclos naturais e das suas diversas interdependências funcionais e ecossistémicas.  

Pretende-se determinar as bases para estruturação do modelo de desenvolvimento do território no sentido do 

desenvolvimento sustentável e para fundamentação da proposta de plano para o concelho, no horizonte de 

10 anos, para as questões de índole biofisica. 

Neste contexto, apresenta-se o estudo de caracterização biofísica (clima, morfologia do terreno, declives, 

exposições das vertentes, geologia, solos e aptidão, hidrografia, paisagem, fauna e flora) e ocupação do 

território, incluindo uma breve avaliação das principais situações de risco.  

 

3.2. Clima 3.2. Clima 3.2. Clima 3.2. Clima     

Trata-se de uma região com forte influência atlântica, traduzindo-se num clima de temperaturas amenas, 

com pequenas amplitudes térmicas e forte pluviosidade média.  

Os Invernos são frescos e os Verões moderados a quentes, ou seja, a temperatura mínima média do mês 

mais frio varia entre 2 e 4ºC, verificando-se durante 10/15 a 30 dias por ano temperaturas negativas. A 

temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 23 e 32ºC, verificando-se durante 20 a 120 

dias por ano temperaturas máximas superiores a 25ºC. 
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Gráfico 1 – Temperaturas médias (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

As temperaturas médias mínimas e máximas registadas são de, respectivamente, 4,3ºC no mês de Janeiro 

e de 27,4ºC em Agosto. 

Os valores máximos e mínimos absolutos são de 39,3ºC também em Agosto e de –5,3ºC em Janeiro, 

respectivamente. 

A amplitude térmica anual ronda os 11ºC, o que propícia temperaturas matinais relativamente baixas com 

tendência a aumentar durante o dia, para voltar a diminuir progressivamente ao fim da tarde. A temperatura 

média anual corresponde a 14ºC. 

Anualmente, o número de dias com temperatura mínima inferior a 0ºC é de 12, sendo mais frequentes nos 

meses de Janeiro e Dezembro, e, com temperatura máxima superior a 25ºC, de 85 dias, mais frequentes 

nos meses de Verão. 

Sendo que o número de dias com uma temperatura mínima superior a 20ºC é pouco significativo (1,1 

dias), eles só podem ocorrer nos meses de Verão, dando origem às noites tropicais. 

 

Esta região apresenta elevados índices de precipitação devido à passagem de superfícies frontais, conjugadas 

com o efeito das montanhas, apresentando totais anuais de precipitação superiores a 1500 mm.  

Os valores médios de precipitação variam entre os 1400 e os 2000 mm por ano, Julho e Agosto são os 

meses com menor precipitação. A maior concentração de precipitação ocorre no mês de Dezembro (213,3 

mm) e a mínima em Julho (20,4 mm). O valor máximo diário foi de 103,5 mm em Dezembro.  

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
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Gráfico 2 – Precipitação mensal e preciptitação máxima diária (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

A frequência da precipitação ultrapassa os 300 dias. A frequência da precipitação verificada evidencia a 

ocorrência de chuvadas de grande intensidade (51,7 dias por ano). As precipitações com chuvas superiores 

a 0,1mm, registam-se em média 133,9 dias por ano, ao passo que em 117,6 dias por ano verificam-se 

precipitações inferiores a 1,0 mm. Apenas em 51,7 dias por ano se registam precipitações superiores a 10 

mm. 

 

É nos meses de Julho e Agosto que ocorre o período mais seco do ano (P<2T). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Gráfico termopluviométrico (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
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O clima da região é considerado húmido dado os valores médios anuais observados de 81% às 9 horas, 

que diminuem ao longo do dia para 74% às 18 horas. O que mais sobressai é que a humidade relativa 

do ar é sempre superior ao início do dia (9 horas). 
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Gráfico 4 – Humidade relativa às 9h e 18h (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

Os valores médios de insolação variam na ordem das 2300 às 24 horas sendo a quantidade total de 

radiação solar inferior a 140Kcal/cm
2
. 

 

Relativamente à evaporação, o valor anual é de 846,5 mm, verificando-se os valores mais elevados deste 

parâmetro nos períodos com temperaturas superiores. O valor máximo registou-se no mês de Julho, com 

98,7 mm, e o valor mínimo no mês de Janeiro, com 46,7 mm. 
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Gráfico 5 – Evaporação (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

Verifica-se a ocorrência de nevoeiro durante cerca de 17 dias (17,2) ao longo de todo o ano com maior 

frequência nos meses de Verão. São os meses de Janeiro e Abril (0,6) em que a frequência de nevoeiro 

é menor. 

 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
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Gráfico 6 – Número de dias com nevoeiro (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

É muito frequente na região a ocorrência de vertentes nebulosas, verificando-se o céu muito nublado 

(N<8) em 122,9 dias por ano. O céu pouco nublado (N<2) ocorre em média em cerca de 126 dias 

por ano e apresenta valores máximos nos meses de Verão (Julho e Agosto). 
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Gráfico 7 – Número de dias com nebulosidade (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

A ocorrência de geadas verifica-se durante seis meses por ano (Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro 

e Dezembro), num total de cerca de 29 dias, com a máxima ocorrência no mês de Janeiro (9 dias).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
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Gráfico 8 – Número de dias com geada (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

A ocorrência de orvalho verifica-se em 133,7 dias ao longo do ano, sendo mais frequente nos meses de 

Julho e Agosto.  
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Gráfico 9 – Número de dias com orvalho (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

Os ventos dominantes são de Nordeste (20,6%), seguindo-se em importância o quadrante Sudoeste 

(8,6%). Nos meses de Inverno predominam ventos de Sul e Sueste, ao contrário dos meses de Verão 

em que se verificam ventos predominantes de Norte e Noroeste. Em termos das velocidades médias, os 

registos mais elevados são de 9,1 Km/h, correspondente ao quadrante Sul, e de 7,1 Km/h, correspondente 

a Sueste. A média anual da frequência de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é inferior 

a 1 Km/h e sem rumo determinável) é de 46,2 e a velocidade média anual da velocidade do vento é de 

3,5 km/h. 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
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Gráfico 10 – Velocidade média do vento (km/h) (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

 

Em suma, o clima é caracterizado por uma estação relativamente temperada e que corresponde ao período 

das chuvas. A época quente corresponde à estação seca. A amplitude térmica é fraca pois, mesmo na 

estação seca, o ar é húmido. Agosto é o mês em que a temperatura atinge a média mais elevada, 

Janeiro tem uma média de cerca de 9º a 10ºC. Aqui, também as chuvas ocorrem mais no Outono e 

Inverno, sendo os meses de Julho e Agosto considerados já secos. 

 

3.3.3.3.3333. Contexto morfo. Contexto morfo. Contexto morfo. Contexto morfo----estrutural estrutural estrutural estrutural     

É no Maciço Hespérico, a mais velha unidade estrutural da Península Ibérica, onde predominam rochas 

graníticas e xistosas, que se localiza o concelho de Guimarães. 

Morfologicamente o concelho de Guimarães é, de uma forma genérica, rodeado a noroeste pelos Montes de 

Outeiro e Penedice, Sameiro e Falperra, a norte pela Senhora do Monte e a sudeste pela Santa Marinha e 

Santa Catarina (Penha). A sul localiza-se o vale do rio Vizela. De nordeste para sudoeste, dividindo o 

concelho, surge o rio Ave com o seu extenso vale, e um dos seus afluentes – rio Selho.  

O rio Ave é um elemento marcante do concelho de Guimarães, um eixo de convergência de um vasto 

número de cursos de água, constituído por uma densa malha de linhas de água, o que se traduz por uma 

enorme disponibilidade de recursos hídricos superficiais. Associado à orografia da região, permitiu individualizar 

o ”Vale do Ave” com características muito próprias. 

No que se refere à natureza geológica, Guimarães é fundamentalmente ocupada por rochas graníticas, 

principalmente pelo denominado Granito de Guimarães, com pequenos afloramentos de xistos a Noroeste e 

Sueste do concelho. Ao longo dos principais cursos de água (rio Ave, Vizela e Selho) encontram-se 

depósitos superficiais recentes constituídos por cascalheiras fluviais e argilas pouco espessas. 

 

 

 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
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Uma análise do mapa hipsométrico do concelho de Guimarães permite concluir acerca de uma das principais 

características do relevo desta área – a sua forte amplitude altimétrica, que corresponde a 536 metros, 

entre o ponto mais baixo (cerca de 77 metros no vale do rio Vizela) e o ponto culminante (613 metros 

na Serra da Penha). 

Uma parte significativa da área do concelho (42,5%) encontra-se entre os 100 e os 200 metros de 

altitude, enquanto que a superfície em que as altitudes são superiores a 400 metros é muito restrita 

(11,4%). A classe de altitudes mais baixas (0-100 metros) verifica-se em apenas 1% do território do 

concelho. A classe de altitudes intermédias (200 aos 400 metros) possui uma representatividade de cerca 

de 45% da área total do município (27,7% da classe dos 200 aos 300 metros e 17,4% dos 300 aos 

400 metros). 

De um modo geral, o concelho de Guimarães apresenta três unidades morfológicas que estruturam a 

paisagem e que assentam nos vales do rio Ave, Selho e Vizela, correspondentes à paisagem de menor 

altitude (77-300 metros) onde predominam sistemas agrícolas e onde se desenvolvem os sistemas 

urbanizados, assim como numa orla mais montanhosa (florestal) nas áreas limítrofes do concelho. Neste 

contexto morfológico salienta-se ainda a existência de um maciço montanhoso que se destaca pela sua 

altitude (613 metros) - a Serra da Penha. 

1 ,0 %

4 2 ,5 %

2 7 ,7 %

17 ,4 %

9 ,2 %

2 ,3 %

0 ,0 %

0 10 2 0 3 0 4 0 5 0

0 - 10 0

10 0 - 2 0 0

2 0 0 - 3 0 0

3 0 0 - 4 0 0

4 0 0 - 5 0 0

5 0 0 - 6 0 0

6 0 0 - 7 0 0

Á re a ( % )

A lt i tu d e  ( m )

  

Gráfico 11 – Distribuição de áreas por classe hipsométrica (%) 

 

Fonte: CMG 
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No concelho de Guimarães predominam vertentes com declives superiores a 7%, sendo que grande parte da 

área concelhia se situa entre os 7 os 15% (26,5%). As vertentes mais declivosas (declives superiores a 

25%) representam 26,4% do total do território municipal; 25,7% corresponde a áreas com declives que se 

situam entre os 15 e os 25%. A classe de declives entre 0 e 7% têm menor expressão no conjunto da 

área, correspondendo a 14,4% e, somente 7% corresponde a áreas planas.  

Verifica-se ainda que nos terrenos com maior altitude dominam declives mais elevados, normalmente 

superiores a 15%. Em áreas de menor altitude (inferior a 300 metros) predominam declives moderados e 

mais suaves. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Distribuição de áreas por classe de declive (%) 

 

Fonte: CMG 
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No concelho de Guimarães pode-se observar que 17% se encontra exposta a Norte. Os terrenos voltados a 

Sul representam aproximadamente 26,5% da área total do município. As vertentes expostas a Oeste 

representam cerca de 27,3% da área de estudo, enquanto que as que estão expostas a Este, dizem 

respeito a 22,2% dessa área. 

Acrescenta-se ainda o facto de, para áreas com declives muito fracos (menores que 7%) e que 

correspondem a cerca de 21,4% da área de estudo, a exposição traduz uma pequena inclinação da 

superfície, pois aí se verificam praticamente todas as exposições. 
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Gráfico 13 – Distribuição de áreas por exposição de vertentes (%) 

Fonte: CMG 
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Acrescenta-se ainda o facto de, para áreas com declives muito fracos (menores que 7%) a exposição 

traduz uma pequena inclinação da superfície, pois aí se verificam praticamente todas as exposições. 

A exposição solar das vertentes, juntamente com os seus declives contribuem para as diferenças na 

quantidade de insolação recebida. Assim, os declives suaves são favorecidos pelas fortes alturas do sol. Ao 

contrário, quando o sol se encontra a uma altura inferior privilegia vertentes de maiores declives e bem 

orientadas em relação ao sol. Mas não é só o declive que influencia a quantidade de insolação recebida. 

Também a orientação das vertentes é essencial. Deste modo, no hemisfério Norte, as vertentes orientadas a 

Sul são continuamente ensoalhadas, ao passo que as vertentes voltadas a Norte só recebem radiação 

directa quando a altura do sol é superior ao declive da vertente. 

 

3.3.3.3.4444. Litologia. Litologia. Litologia. Litologia    

A principal formação geológica do concelho de Guimarães é de natureza granítica e granodiorítica, que aflora 

em cerca de 57% do território. A nível mineralógico predominam a moscovite e sobretudo a biotite. Possui 

uma textura porfiróide devido à presença de fenocristais, por vezes de feldspatos potássico-sódicos, 

dispersos numa matriz granular grosseira. Este granito hercínico encontra-se ligeiramente fracturado, com 

duas direcções preferenciais: SW/NE e NW/SE. 

As rochas metamórficas ocorrem a NW, nas freguesias de Balazar, Longos e Briteiros (Santa Leocádia) e 

a SE, nas freguesias de Mesão Frio, Infantas, Abação (São Tomé), Gémeos, Calvos, Serzedo e São 

Faustino. Os depósitos sedimentares modernos de cobertura associam-se às principais linhas de água do 

território concelhio. 



=

66

=
=
=

=
===

= =

!!

=
==
=

==
== == ====

===
==

=
==
=

=
==

=
=
=
=

E
EE

EE
E EEE

E

grn

grn

grn

W

W

W

W

W
W

OcMin

Lig

Lig

FAFE

BRAGA

VIZELA

FAMALICÃO

FELGUEIRAS

STO. TIRSO

PÓVOA DE LANHOSO

-26000

-26000

-22000

-22000

-18000

-18000

-14000

-14000

-10000

-10000

-6000

-6000

19
00

00

19
00

00

19
50

00

19
50

00

20
00

00

20
00

00

20
50

00

20
50

00

21
00

00

21
00

00

litologia

Fonte: INETI, 1986; 2000

Escala  1: 120 000
0 2.400600 1.200 1.800 m

Projecção Rectangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73Coordenadas Hayford-GaussAltitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

câmara municipal de guimarães     departamento de projectos e planeamento urbanístico
p d m g u i m a r ã e s
divisão de planeamento urbanístico        divisão de sistemas de informação geográfica

figura 5



Depósitos de cobertura 
 
 
 
Metassedimentos do Paleozóico 
 
 
Rochas Granitóides Hercínicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rochas filonianas 
 
 
 
 
 
Sinais convencionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Símbolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos geológicos 
 
 
 
 
 
 
Limites administrativos 

 
 

Micaxistos e migmatitos

Leucogranito moscovítico biotítico, de grão fino -Granito de Briteiros

DMonzogranito de duas micas, grão fino a médio - Granito de Gonça

D Monzogranito biotítico de grão médio - Granito de Agrela

D D D Monzogranito biotítico, porfiróide de grão grosseiro - Granito de Guimarães
D

Monzogranito biotítico, porfiróide de grão médio

# #

# # Granodioritos e quartzomonzodioritos de grão fino a médio

− − −

− − −

− − −

Granodiorito porfiróide, biotítico de grão médio - Granito de Sameiro

Filões de quartzo

Filões e massas aplitícas e pegmatíticas

Filões de rochas doleríticas 

Cizalhamentos 

Falha contacto 

Falha provável 
Contacto geológico 

Contacto gradativo 

Falha 

Falha normal 

Locais de Interesse Geológico

Áreas de Ocorrências Minerais no concelho - Volfrâmio

Concessões Mineiras Provisórias - W

Áreas Potencias de Granitos Industriais (gm)

câmara municipal de guimarães     departamento de proj ectos e planeamento urbanístico

p d m g u i m a r ã e s
divisão de pl aneamento urbanísti co        divisão de sistemas de informação geográfica

Projecção Rectangular de Gauss - Elipsóide de Hayf ord, Datum 73
Coordenadas Hayf ord-Gauss

Alti tudes em Met ros - E quidis tânc ia das Curvas 5 Metros - Datum Vertic al Marégrafo de Cascais

0 2.400600 1.200 1.800 m

Escala  1: 120 000

Fonte: INET I, 2008

litologialitologialitologialitologia

Limite de concelho 

Areias e cascalheiras aluvionares 

 Areias caulínicas e cascalheiras 

! Trabalhos mineiros

6 Nascentes termais

= Pedreiras de Granitos Industriais 

Exploração de Granitos para Rocha Ornamental 



 

 
21 

Depósitos de coberturaDepósitos de coberturaDepósitos de coberturaDepósitos de cobertura    

Cerca de 4% do território do concelho é ocupado por depósitos de cobertura constituídos por aluviões do 

holocénico que correspondem aos solos mais recentes associados aos leitos de alguns dos principais cursos 

de água (rio Ave, Vizela e Selho) e são fundamentalmente constituídos por areias e cascalheiras 

aluvionares que originam várzeas de terrenos agrícolas férteis no fundo dos vales e, com menor expressão, 

por areias caulínicas e cascalheiras. 

Metassedimentos do PaleozóicoMetassedimentos do PaleozóicoMetassedimentos do PaleozóicoMetassedimentos do Paleozóico    

As rochas metassedimentares são as mais antigas que afloram no concelho sendo da idade Paleozóica, 

entre os períodos Silúrico e Devónico (sensivelmente à 400 milhões de anos). 

Estes metassedimentos encontram-se representados a NW/SE do concelho e são constituídos por xistos e 

metagrauvaques com raros níveis de metaquartzito, alóctone do Silúrico e por corneanas, nas orlas de 

metamorfismo de contacto, proporcionado pela intrusão dos granitos tardi-tectónicos, que foram sujeitos a um 

intenso aquecimento, dando origem a estas rochas de natureza considerável. 

Rochas Granitóides hercínicasRochas Granitóides hercínicasRochas Granitóides hercínicasRochas Granitóides hercínicas    

As rochas graníticas representam cerca de 93% da área do concelho e encontram-se distribuídas por vários 

tipos de granitos cuja intrusão ocorreu durante ou a após a terceira fase de deformação hercínica. As 

rochas graníticas compreendem os seguintes tipos litológicos: 

Granitóides Ante a Sin-tectónicos  

- Granodiorito porfiróide biotítico de grão médio – granito de Sameiro que ocorre numa mancha que traça 

uma direcção NW/SE ao longo do concelho.  

Granitóides Tardi-tectónicos  

- Granito porfiróide biotítico de grão grosseiro, designado de granito de Guimarães, é a principal unidade 

geológica no concelho (56,9%). Quanto á sua formação, o granito de Guimarães é relativamente tardio, de 

idade de 285 milhões de anos (granitos tardi-hercínicos). Este granito ter-se-ia formado a uma grande 

profundidade, sendo resultante da diferenciação magmática a partir do manto, provavelmente por fusão seca 

da crosta e mistura de materiais básicos. 

Granitóides Tardi a Pós-tectónicos 

No concelho de Guimarães aparecem granitos Tardi a Pós-tectónicos (Ordovícico Inferior a Ordovícico 

Superior) e correspondem a: Leucogranito moscovítico biotítico, de grão fino - Granito de Briteiros (ocorre 

em 5,6% do território); Monzogranito de duas micas, grão fino a médio - Granito de Gonça (surge em 

9,6% do concelho); Monzogranito biotítico de grão médio - Granito de Agrela (ocorre em 8,9% do 

território); Monzogranito biotítico, porfiróide de grão médio (ocorre em apenas 1,1% do território concelhio); 

Granodioritos e quartzomonzodioritos de grão fino a médio (surge somente em 0,8% do território). 

Rochas filoniRochas filoniRochas filoniRochas filonianasanasanasanas    

No concelho existem diversas rochas filonianas intrusivas nos granitos hercínicos da região, encaixadas em 

fracturas provocadas pelas últimas acções da orogenia hercínica. São mais frequentes a Norte, onde as 

falhas são mais abundantes, embora surjam também na parte oriental do limite do concelho. Em termos 

globais, existem filões de quartzo, de rochas doleríticas e filões e massas aplitícas e pegmatíticas.  
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Este tipo de filões apresentam direcções preferenciais NE-SW. 

 

 

 

Gráfico 14 – Distribuição de áreas por tipos de litologia 

 

Téctonica Téctonica Téctonica Téctonica     

A nível tectónico, o concelho de Guimarães é atravessado por várias linhas de fractura espalhadas por todo 

o território, associadas às principais elevações montanhosas. 

As mais importantes linhas de fractura recortam o concelho com direcções essencialmente SW/NE e 

NW/SE, destacando-se o vale de fractura de Atães - Mesão Frio - Fareja. 

Nas orlas de metamorfismo de contacto são visíveis alinhamentos de fractura com direcção SSE/NNW. 

Estas falhas determinam zonas de esmagamento que favoreceram a erosão e, consequentemente, 

condicionam o traçado geral de alguns cursos de água.  

 

Património geológico e recursos geológicos e hidrogeológicosPatrimónio geológico e recursos geológicos e hidrogeológicosPatrimónio geológico e recursos geológicos e hidrogeológicosPatrimónio geológico e recursos geológicos e hidrogeológicos    

No domínio do Património Geológico, o concelho apresenta aspectos de relevância a nível regional e 

nacional, embora não se encontre classificado como tal. O local conhecido como Penha é um importante 

local de interesse geológico de conteúdo Petrológico (mineralogia e texturas dos granítos) e Geomorfológico, 

apresentando magníficos aspectos de morfologia granítica, as penhas, que dão o nome ao local. O 

panorama que se observa do alto da Penha para além da importância turística que lhe é reconhecida 

permite também a observação dos aspectos da geomorfologia da região. Também o afloramento granítico de 

Picote, na freguesia de Sta. Leocádia de Briteiros constitui importante local de interesse geológico com 

elevado interesse mineralógico, petrológico, geoquímico, tectónico-estrutural e didáctico que levou á sua 

inventariação e caracterização no Inventário de Sítios com Interesse Geológico do INETI. O afloramento 

corresponde a uma exposição magnífica de superfícies graníticas que ocorrem no granodiorito, biotítico, 

porfiróide, de grão médio (Granito de Sameiro). Os aspectos mineralógicos, texturais e tectónicos do granito 

Fonte: INETTI, 1986; 2000 
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são observáveis em 90% do afloramento que ocupa uma área de cerca de 2 ha. Os grandes cristais de 

ortoclase, normalmente com macla de carlsbad, destacam-se pelo seu tamanho, chegando a atingir mais de 

20 cm. O afloramento tem sido objecto de estudos pelo Departamento de Ciências da Terra da 

Universidade do Minho, sendo reconhecido o seu alto interesse científico, constituindo local de visita 

obrigatória em congressos e reuniões científicas na área da geologia. 

Também a ocorrência de antigas explorações mineiras na Serra de Lombão (Sameiro), em filões de 

quartzo com mineralização em W (volfrâmio), constitui um importante recurso geológico do concelho. Estas 

pequenas explorações, que foram objecto de concessões mineiras provisórias para volfrâmio nos anos 40, 

apresentam trabalhos mineiros de reduzida dimensão. 

Quanto à exploração de pedreiras, existem algumas áreas de exploração consolidada e complementares 

relativamente às unidades já em exploração. A exploração de granitos realiza-se para fins específicos: 

granitos industriais, que correspondentem aos monzogranitos de duas micas de grão fino a médio que 

abrangem as pedreiras das freguesias de Gondomar, Gonça e Airão (S. João Batista) e granitos para 

rocha ornamental, já dominantemente explorados, e que correspondem aos monzogranitos, biotíticos, 

porfiróides, de grão grosseiro (granito de Guimarães). 

A exploração foi efectuada essencialmente nas grandes bolas de granito que ocorrem à superfície existindo 

também referenciadas algumas pedreiras em afloramentos graníticos em flanco de encosta. Foram exploradas 

duas variedades de granito de diferente coloração e com diferentes designações comerciais: Cristal Amarelo 

e Cristal Azul. 

Também o granodiorito, porfiróide, biotítico, de grão médio (Granito de Sameiro) foi objecto de exploração 

como rocha ornamental, tendo a designação comercial de Grande Cristal. As pedreiras para exploração 

destes granitos encontram-se hoje abandonadas. Apesar de existirem no Norte do País inúmeros edifícios 

que utilizaram este tipo de materiais de revestimento e da sua boa qualidade, evidenciada pelas respectivas 

características técnicas, a sua utilização varia no decurso dos tempos com a mudança de padrões estéticos, 

um pouco como a moda, sendo hoje em dia pouco procurados. Também com utilização como rocha 

ornamental são explorados os monzogranitos de duas micas de grão fino a médio que abrangem as 

pedreiras das freguesias de Gondomar, Gonça e Airão (S. João Batista). Estes granitos com designação 

comercial de Cinzento S. Torcato ou Azul Braga são explorados essencialmente como granitos industriais.  

No que diz respeito aos recursos hidrogeológicos, destacamos as águas termais das Caldas das Taipas, que 

se situam numa áreas de relevo pouco acentuado, correspondente á baixa aluvionar do vale do rio Ave e 

os afluentes ribeira da Canhota e rio de Agrela. A determinação das condições de emergência da água 

mineral está relacionada essencialmente com a existência de fracturas/falhas com andamento N15º±W; 

70º±10ºE e a sua conjugação com as fracturas N70º±10º, sub-verticais. 
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3.3.3.3.5555. Hidrologia e hidrografia. Hidrologia e hidrografia. Hidrologia e hidrografia. Hidrologia e hidrografia    

O concelho de Guimarães integra-se, na totalidade da sua área, na bacia hidrográfica do Ave, que possui 

uma área total de 1390 Km
2
. Esta é limitada a norte pela bacia do Cávado, a leste pela bacia do Douro 

e a sul pelas bacias do Leça e do Douro.  

Na região coberta pela bacia do rio Ave ocorrem formações com idades que vão do Quaternário recente 

(Holocénico) até ante-ordovícicas. As formações mais recentes são constituídas pelos aluviões dos rios e 

de outras linhas de água e pelas areias de praia e de duna que se encontram junto ao litoral. 

Existem alguns terraços fluviais mais antigos, plistocénicos, que ocorrem em níveis elevados em relação aos 

cursos actuais das principais linhas de água, nomeadamente do rio Ave. São formações detríticas, de origem 

fluvial e de natureza essencialmente arenosa, argilosa e conglomerática. 

O rio Ave percorre cerca de 100 km desde a sua nascente (Serra da Cabreira) até à sua foz (Vila do 

Conde). Os seus principais tributários são na sua margem esquerda o rio Vizela e, na sua margem direita 

o rio Este. 

No concelho de Guimarães, as linhas de água mais representativas do Ave são o rio Vizela e o rio Selho, 

sendo de referir a elevada densidade de linhas de água existentes, associada a declives suaves e 

perturbações de escoamento que originam zonas com drenagem deficiente traduzido por longos períodos de 

encharcamento e, na ocorrência de cheias em determinadas áreas durante a estação do Inverno. 

Cerca de 10 km a montante da foz do Vizela, desagua no Ave um outro afluente da margem esquerda, o 

rio Selho, cujo caudal é o resultado da reunião de vários ribeiros que atravessam Guimarães, para os quais 

são drenados caudais apreciáveis de águas residuais industriais e parte dos esgotos domésticos da cidade. 

O rio Selho, corre nos seus troços inicial e final em terrenos acidentados, mas na sua parte intermédia o 

declive não ultrapassa os 0,5%. 
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3.3.3.3.6666.... Solos Solos Solos Solos    

Atendendo a classificação proposta pela Direcção Regional de Agricultura de Entre o Douro e Minho, 

podemos distinguir, na área do concelho de Guimarães, as seguintes unidades pedológicas: Antrossolos, 

Cambissolos, Fluvissolos, Leptossolos e Regossolos. 
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Gráfico 15 – Distribuição de áreas por classe de solos 

 

1. Antrossolos - São o tipo de solos que pela actividade humana, sofreram uma modificação profunda 

através de cortes ou escavações, regas contínuas, soterramento de horizontes, entre outras acções. Houve 

um soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou perfuração dos horizontes 

superficiais. Este tipo de unidade subdivide-se em: 

Antrossolos Cumúlicos: 

� dístricos [ATcd]: com um grau de saturação em bases (pelo acetato de amónio) inferior a 50%, 

pelo menos entre 20 e 50 cm de profundidade. O perfil é do tipo Ap1-Ap2-2C ou Ap1-Ap2-Ab-

Bb ou Ap1-Ap2-Ab-C: o horizonte Ap1 com 20/35 cm, pardo escuro ou pardo, franco ou franco-

arenoso; horizonte Ap2 até 50/135 cm, pardo ou pardo escuro, franco ou franco-arenoso; substrato 

constituído por perfil soterrado (Ab-Bb-C, Ab-Bb, Ab-C, Ab-C-R), por material de origem 

coluvionar (2C) ou da alteração da rocha subjacente (2C, 2C-2R), a partir de 50/135 cm; os 

horizontes Ap1 e Ap2 podem incluir artefactos diversos. 

O enriquecimento em bases do complexo de troca (sobretudo em cálcio) é uma consequência 

evidente da acção do homem através de cultivo intensivo de longa data. Por esse facto os solos 

apresentam grau de saturação mais elevado no solo superficial (Ap1) que os solos de materiais 

equivalentes não cultivados, atingindo excepcionalmente valores superiores a 50%. 

Este tipo de solos está predominantemente assente sobre os granitos e ocupam 46,4% do território do 

concelho de Guimarães. 

2. Cambissolos - São solos formados a partir de materiais transportados pelo “homem”, constituindo 

coberturas antrópicas, em geral sobre materiais provenientes da alteração de rocha subjacente de litologia 

Fonte: DRAEDM, 1995 
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semelhante, na parte inferior de encostas socalcadas e, por vezes, sobre materiais coluvionares em bases 

de encostas e fundos de vales. Este tipo de unidade subdivide-se em: 

Cambissolos dístricos: 

� pardacentos [CMdp]: Cambissolos tendo um horizonte A A A A ócrico e um grau de saturação em bases 

(pelo acetato de amónio) menor que 50%, pelo menos entre 20 e 50 cm a partir da superfície; 

sem propriedades vérticas; sem propriedades ferrálicas no horizonte B B B B câmbico; sem propriedades 

gleicas até 100 cm a partir da superfície; sem congelação permanente (“permafrost”) até 200 cm 

da superfície. 

Os cambissolos dístricos pardacentos possuem horizonte B câmbico não crómico. O perfil é do tipo 

A-B-C-R, A-B-C, A-B-R ou A-B-2C: horizonte A com 10/50 cm, pardo ou pardo escuro, 

franco ou franco-arenoso e por vezes francolimoso ou arenoso-franco, com algum a bastante 

material grosseiro; horizonte B câmbico até 45/110 cm, não crómico, franco ou franco-arenoso e 

por vezes franco-limoso, com algum a bastante material grosseiro; horizonte C até 60/150 cm, 

constituído por material grosseiro da desagregação de rocha subjacente com alguma terra, ou 

sedimentos detríticos não consolidados mais ou menos alterados; rocha contínua e coerente (R) a 

profundidade abaixo de 50/60 cm ou substrato constituído por perfil soterrado (2Ab-2Bb/2Ab-2Bb-

2C). 

Cambissolos húmico-úmbricos: 

� pardacentos [CMup]: Cambissolos com horizonte A úmbrico e horizonte B não crómico. O perfil é 

do tipo A-B-C-R, A-B-C, A-B-R ou A-B-2C: horizonte A com 20/60 cm, pardo escuro, 

franco-arenoso ou franco, por vezes franco-limoso, com algum a muito material grosseiro; horizonte 

B câmbico até 40/150 cm, não crómico, franco ou franco-arenoso, por vezes franco-limoso, com 

algum a muito material grosseiro; horizonte C proveniente da alteração de rocha subjacente com 

muito material grosseiro e alguma terra fina, ou por material de coluviação de encostas, depositado 

em fundos de vales coluvionares ou em bases de encostas adjacentes; o “solum” pode ter-se 

formado a partir de uma cobertura antrópica (CMup.g4). 

Pela observação do gráfico 15 podemos verificar que estes solos ocupam apenas 0,3% do concelho.  

Fluvissolos - São solos que apresentam propriedades flúvicas, com formação a partir de depósitos 

aluvionares e com um único horizonte A ócrico (pouco desenvolvido) ou mólico (orgânico, com estrutura 

grumosa, saturado em bases, matéria orgânica superior a 1%) e a presença de material sulfídrico até 125 

cm da superfície. No concelho de Guimarães, este tipo de unidade subdivide-se em: 

Fluvissolos dístricos: 

� gleicos [FLdg]: com propriedades gleicas a menos de 100 cm a partir da superfície. O perfil é 

do tipo A-C: horizonte A com 15/25 cm, pardo escuro ou cinzento e pardo ou cinzento escuro, 

franco ou francoarenoso, sem material grosseiro e horizonte C franco ou franco-arenoso, até 150 

cm ou mais de profundidade, com propriedades gleicas a menos de 100 cm a partir da 

superfície. Unidades Pedológicas: em aluviões recentes. 
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� medianos ou normais [FLdm]: não apresentam textura grosseira contínua nem propriedades 

hidromórficas (gleicas ou estágnicas) desde a superfície até, respectivamente, 50 e 100 cm de 

profundidade. Unidades Pedológicas: em aluviões recentes. 

A sua localização no concelho de acordo com a figura observa-se junto dos principais cursos de água, o 

rio Ave, rio Vizela e rio de Selho. Em termos de ocupação, representa cerca de 11,5% do concelho. 

Correspondem a baixas aluvionares, planas ou de declives suaves, de drenagem moderada sendo 

normalmente aproveitadas para utilização agrícola intensiva. 

3. Leptossolos - São solos limitados em profundidade, até 30 cm a partir da superfície, por rocha 

contínua e dura ou material muito calcário ou uma camada cimentada contínua ou com menos de 20% de 

terra fina até 75 cm a partir da superfície; não tendo outros horizontes de diagnóstico além de um A 

mólico, úmbrico ou ócrico, com ou sem um horizonte B câmbico. No concelho, este tipo de unidade 

subdivide-se em: 

Leptossolos: 

� dístricos [LPd]: São leptossolos com um horizonte A ócrico e um grau de saturação em bases 

(pelo acetato de amónio) menor que 50%, pelo menos em alguma parte do solo; sem rocha 

dura ou camada cimentada contínua até 10 cm a partir da superfície. O perfil normal é do tipo 

A-C-R ou A-R: horizonte A com 10/30 cm, pardo ou pardo escuro, arenoso-franco, franco-

arenoso, franco ou franco-limoso, frequentemente com bastantes elementos grosseiros (por vezes 

cascalhento); sobre horizonte C constituído por material da desagregação de rocha subjacente, em 

geral grosseiro, e terra fina semelhante à superior em pequena proporção e/ou rocha contínua e 

dura a partir de 10/30 cm de profundidade. 

Este tipo de solos está predominantemente assente nas proximidades dos principais cursos de água e dizem 

respeito a cerca de 0,2% do território do concelho de Guimarães. 

4. Regossolos - São solos de materiais não consolidados, com exclusão de materiais com textura mais 

grosseira que franco-arenosa ou com propriedades flúvicas, não tendo outro horizonte de diagnóstico além 

de um A  úmbrico ou ócrico; sem propriedades gleicas em 50 cm a partir da superfície; sem características 

de diagnóstico para vertissolos ou antrossolos; sem propriedades sálicas. No concelho, este tipo de unidade 

subdivide-se em: 

Regossolos: 

� dístricos normais (ou órticos) [RGdo]:dístricos normais (ou órticos) [RGdo]:dístricos normais (ou órticos) [RGdo]:dístricos normais (ou órticos) [RGdo]: formados a partir de sedimentos detríticos não 

consolidados, coluviões de bases de encostas e fundos de vales, de depósitos de vertente em 

encostas declivosas ou materiais resultantes da alteração e desagregação de rocha dura subjacente. 

O perfil normal é do tipo A-C e por vezes A-C-R: horizonte A com 10/50 cm, franco ou 

franco-arenoso e por vezes arenoso-franco; horizonte C até 50/150 cm, franco, franco-arenoso e 

por vezes arenoso-franco ou franco-limoso de material da alteração e desagregação de rocha 

subjacente, de depósitos de vertente em encostas declivosas, de coluviões de base de encosta e 

fundos de vales ou de sedimentos detríticos não consolidados; sobre rocha dura e contínua, leito 
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de pedras subangulosas a roladas de quartzo e/ou rocha, rocha detrítica pouco consolidada (pré-

conglomerado) ou estrato argiloso pouco permeável frequentemente com características estágnicas. 

Unidades Pedológicas (famílias e séries): RGdo.g - em materiais de granitos e rochas afins: 

RGdo.t - em sedimentos detríticos não consolidados, em terraços fluviais. 

� úmbricos normais (ou órticosúmbricos normais (ou órticosúmbricos normais (ou órticosúmbricos normais (ou órticos) [RGuo]:) [RGuo]:) [RGuo]:) [RGuo]: desenvolvidos a partir de regolitos relativamente espessos 

resultantes da arenização profunda de xistos, granitos, quartzodioritos ou granodioritos, ou 

correspondentes a sedimentos detríticos não consolidados (em terraços fluviais), coluviões de 

bases de encostas e fundos de vales, ou depósitos de vertente em encostas declivosas. O perfil 

normal é do tipo A-C e por vezes A-C-R: horizonte A com 20/75 cm, franco-arenoso, franco 

e por vezes arenoso-franco; horizonte C constituído por material da alteração e desagregação de 

rocha subjacente, de depósitos de vertente em encostas declivosas, de coluviões de bases de 

encostas e fundos de vales ou de sedimentos detríticos não consolidados; frequentemente sobre 

rocha dura e contínua a profundidade superior a 50 cm. Unidades Pedológicas (famílias e 

séries): RGuo.g - em materiais de granitos e rochas afins. 

Pela observação do gráfico 15 podemos verificar que estes solos ocupam 18,2% do território do concelho. A 

maioria dos regossolos incidem sobre as áreas de granito, podendo no entanto, ocorrer em áreas de vale 

mais estreitos, integrando coluviões de fundos de vale e de bases de encostas. 
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3.3.3.3.7777. Caracterização das Unidades Fisiográficas Detalhadas. Caracterização das Unidades Fisiográficas Detalhadas. Caracterização das Unidades Fisiográficas Detalhadas. Caracterização das Unidades Fisiográficas Detalhadas    

Em termos fisiográficos e geomorfológicos, a partir do topo dos pontos mais alto do território concelhio, 

desenvolvem-se zonas de encosta com relevo acidentado, onde se formam as linhas de água que terminam 

nos principais cursos de água, em vale quase sempre aberto, orientado normalmente a Sudoeste ou 

respectivas colaterais onde se formam progressivamente áreas de inundação aluvionar de terras chãs 

ribeirinhas, correspondendo a: 

� Baixas aluvionares em geral planas, com declives muito suaves; normalmente com inundações de 

ocorrência ocasional e drenagem moderada a imperfeita; normalmente com aproveitamento agrícola 

bastante intensivo. 

� Baixas aluvionares mais frequentemente plano-côncavas; drenagem pobre ou muito pobre e lençol 

freático próximo da superfície (a menos de 150-200 cm) ao longo de todo o ano; aproveitadas 

normalmente em matos de espécies ripícolas ou para culturas arvenses (milho). 

� Terraços fluviais relativamente recentes e baixos, embora a níveis superiores aos das formações 

aluvionares actuais; correspondem a superfícies planas ou plano-côncavas com declives muito suaves; 

em geral não inundáveis e com drenagem moderada; em função dos materiais dominantes consideram-

se as seguintes subunidades: com maior influência de materiais com origem em granitos. 

Na envolvente predominam terras de granitos ou rochas afins com drenagem moderada e por vezes 

imperfeita e com aproveitamento agrícola correspondem a três situações fisiográficas distintas, a saber: 

� Com predomínio de formas côncavas ou plano-côncavas, declives em geral inferiores a 8% e socalcos 

de patamares largos; drenagem moderada e por vezes imperfeita; Com predomínio de formas convexas 

ou plano-convexas e declives mais frequentemente inferiores a 8-10%, mas com alguma frequência 

também superiores (até 12-15%); com socalcos definindo patamares médios e menos vezes largos; 

drenagem boa; 

� Superfícies moderadamente onduladas, com declives mais frequentemente entre 8-10 a 15%, mas com 

alguma frequência também em declives entre 5-6 a 8-10%; grande domínio de patamares médios; 

drenagem boa. 

Verifica-se ainda terras com aproveitamento agrícola alternando com áreas de ocupação social (zonas com 

residências e quintais ou pequenas quintas anexas); com socalcos de patamares médios ou largos, 

correspondendo em geral a situações predominantemente convexas, em lombas com declives até 12-15%. 

 

3.3.3.3.8888. Aptidão agrícola dos solos. Aptidão agrícola dos solos. Aptidão agrícola dos solos. Aptidão agrícola dos solos    

Define-se, na carta de aptidão o uso óptimo para cada unidade de terra, atendendo a considerações de 

ordem física e económica e à conservação dos recursos do meio para usos futuros. 

De acordo com a Carta de Aptidão da Terra para a Agricultura da DRAEDM, apesar de ser possível 

identificar áreas com aptidão agrícola moderada (27%) e de aptidão agrícola marginal (4%), no concelho 
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de Guimarães predominam solos com aptidão agrícola elevada (39%), correspondendo, fundamentalmente, 

aos vales aluvionares dos principais cursos de água. 

Cerca de 6,3% dos terrenos não apresentam aptidão agrícola e associam-se, essencialmente, às áreas de 

relevo mais acidentado.  

O concelho de Guimarães possui boas capacidades produtivas para a agricultura determinadas pelas 

condições favoráveis (variáveis) à prática agrícola em mais de metade do seu território. 
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3.3.3.3.9999. Fauna . Fauna . Fauna . Fauna     

A fauna existente no concelho de Guimarães, é constituída por uma comunidade relativamente diversificada, 

onde se podem encontrar espécies de interesse ecológico, pelo que a adopção de medidas conservacionistas 

é indispensável. 

Apresenta-se a lista de vertebrados terrestres (Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos) presentes na área do 

Concelho. 

No quadro 1 é apresentada a lista de vertebrados terrestres (Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos, Peixes) 

presentes no concelho. Indica-se o respectivo estatuto de conservação de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. 

 

Quadro 1 - Lista de vertebrados presentes no Concelho de Guimarães 

 

    Estatuto de Estatuto de Estatuto de Estatuto de 

ConservaçãoConservaçãoConservaçãoConservação    

FrequênciaFrequênciaFrequênciaFrequência    

ANFÍBIOSANFÍBIOSANFÍBIOSANFÍBIOS            

Salamandra-de-pintas (Salamandra salamandra) NA/III PF 

Salamandra-lusitana (Chioglossa lusitanica) K/II PF 

Tritão-marmorado (Trituras namoratus) NA/III F 

Tritão-de-ventre-laranja (Trituras boscai) NA/III PF 

Discoglosso (Discoglossus galganoi) NA/II PF 

Sapo-parteiro (Alytes obstectricans) NA/II PF 

Rã-ibérica (Rana iberica) NA/III F 

Rã-verde (Rana perezi) NA/III  

Sapo (Bufo bufo) NA/III F 

Sapo-corredor (Bufo calamita) NA/II  

RÉPTEISRÉPTEISRÉPTEISRÉPTEIS      

Largatixa-ibérica (Podarcis hispanica) NA/III PF 

Lagartixa de Bocage (Podarcis bocage) NA/III PF 

Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) NA/III PF 

Sardão (Lacerta tepida) NA/II PF 

Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) NA/II PF 

Cobra-de-pernas-de-três-dedos (Chalcides chalcides) NA/III PF 

Cobra-de-pernas-de-cinco-dedos (Chalcides bedriagai) NA/III PF 

Licranco (Anguis fragillis) NA/III PF 

Cobra-austríaca (Coronella austriaca) NA/II PF 

Cobra-bordalesa (Coronella girondica) NA/III PF 

Cobra-de-escada (Elaphe scalaris) NA/III PF 

Cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) NA/III PF 

Cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) NA/III PF 

Cobra-de-água-viperina (Natrix maura) NA/III PF 

Víbora-cornuda (Vipera latastei) l/l PF 

AVESAVESAVESAVES   

Mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficollis) NA/II PF 
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Pato-real (Anas platyrhinchos) NA/III PF 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) V/ll PF 

Açor (Accipiter gentilis) I/II PF 

Gavião (Accipiter nisus) I/II PF 

Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) NA/II F 

Peneireiro (Falco tinnunculus) NA/II PF 

Perdiz (Alectoris rufa) NA/III F 

Codorniz (Coturnix cortunix) NA/III PF 

Galinha-de-água (Gallinula chloropus) NA/III PF 

Abibe (Vanellus vanellus) NA/III PF 

Galinhola (Spolopax rusticola) K/lll PF 

Narceja (Gallinago gallinago) R/lll PF 

Pombo-torcaz (Columba palumbus) NA/III PF 

Rola (Streptopelia turtur) V/ll MF 

Rola-turca (Streptopelia decaoto) NA/III F 

Cuco (Cuculus canorus) NA/III F 

Coruja-das-torres (Tyto alba) NA/II PF 

Mocho-de-orelhas (Otus scops) NA/II F 

Mocho-galego (Athene noctua) NA/II PF 

Coruja-do-mato (Strix aluco) NA/II PF 

Noitibó (Caprimulgus europaeus) K/ll F 

Andorinhão-preto (Apus apus) NA/III MF 

Guarda-rios (Alcedo atthis) NA/II PF 

Poupa (Upupa epops) NA/II F 

Torcícolo (Jynx torquilla) K/II PF 

Pica-pau-verde (Picus viridis) NA/II PF 

Pica-pau-malhado-grande (Dendrocopus major) NA/II F 

Cotovia-de-poupa (Galerida cristata) NA/III PF 

Cotovia-pequena (Lulula arborea) NA/III PF 

Laverca (Alauda arvensis) NA/III F 

Andorinha-das-barreiras (Riparia riparia) NA/II PF 

Andorinha-das-rochas (Ptyonoprogne ripestris) NA/II PF 

Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica) NA/II PF 

Andorinha-daurica ( Hirundo daurica) NA/II PF 

Andorinha-dos-beirais (Delichon urbica) NA/II MF 

Petinha-dos-campos (Anthus campestris) NA/II PF 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) NA/II PF 

Alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea) NA/II F 

Alvéola-branca (Motacilla alba) NA/II F 

Carriça (Troglodytes troglodytes) NA/II F 

Ferreirinha (Prunella modularis) NA/II PF 

Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) NA/II F 

Rouxinol (Luscinia megarhynchos) NA/II F 

Rabirruivo-preto (Phoenicurus ochruros) NA/II MF 

Cartaxo (Saxicola torquata) NAII PF 

Melro-preto (Turdus merula) NA/III MF 

Tordeia (Turdus viscivorus) NA/III F 

Tordo-músico (Turdus philomelos) NA/III MF 

Tordo-ruivo (Turdus iliacus) NA/III MF 
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Tordo-zornal (Turdus pilaris) NA/III MF 

Fuínha-dos-juncos (Cisticola juncidis) NA/II PF 

Felosa-poligolota (Hippolais polyglotta) NA/II PF 

Felosa-do-mato (Sylvia undata) NA/II PF 

Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala) NAII PF 

Papa-amoras (Sylvia communis) NA/II PF 

Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia atricapilla) NA/II PF 

Felosa-das-figueiras (Sylvia borin) NA/II PF 

Felosa-de-bonelli (Phylloscopus bonelli) NA/II PF 

Fellosa (Phylloscopus collybita) NA/II PF 

Pelosa-musical (Phylloscopus trochilus) NA/II PF 

Pardal-doméstico (Passer domesticus) NA MF 

Verdilhão-comum (Carduelis chloris) NA MF 

Chamariz (Serinus serinus) NA MF 

Estorninho (Sturnus vulgaris) NA MF 

Pintassilgo (Carduelis carduelis) NA MF 

MAMÍFEROSMAMÍFEROSMAMÍFEROSMAMÍFEROS      

Musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarios) NA/III PF 

Musaranho-de-água (Neomys anomalus) NA/III PF 

Musaranho-de-dentes-brancos (Crocidura russula) NA/III MF 

Toupeira (Talpa occidentalis) NA F 

Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) V/ll PF 

Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) NA MF 

Rato-de-água (Arvicola sapidus) NA PF 

Rato-cego-lusitano (Microtus lusitanicus) NA PF 

Rato-cego (Microtus agrestis) NA PF 

Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus) NA MF 

Ratazana (Rattus rattus) NA MF 

Ratazana-de-água (Arvicola sapidus) NA PF 

Rato-caseiro (Mus musculus) NA MF 

Rato-das-hortas (Mus spretus) NA PF 

Leirão (Elyomis quercinus) NA/III F 

Raposa (Vulpes vulpes) NA MF 

Doninha (Mustela nivalis) NA/III PF 

Fuinha (Martes foina) NA/III PF 

Texugo (Meles meles) NA/III PF 

Gineta (Genetta genetta) NA/III PF 

Javali (Sus scrofa) NA PF 

PEIXESPEIXESPEIXESPEIXES      

Achigã (Micropterus salmoides) NAP PF 

Barbo (Barbus bocagei) NT F 

Boga (Chondrostoma polylepis) NT F 

Carpa (Cyprinus carpio) NAP F 

Escalo-do-Norte (Leusciscus carditeitii) NT F 

Enguia (Anguilla anguilla) NAP PF 

Lúcio (Esox lucius) CT MF 
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Perca-sol (Lepomis gibbosus) NAP PF 

Ruivaco (Rutilus macrolepidotus) I PF 

Truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss) NAP MF 

Truta-marisca (Salmo trutta) V MF 

Truta-de-rio (Salmo trutta) NT MF 

 

Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Serviço Nacional de 

Parques e Conservação da Natureza): 

V (Vulnerável) - Taxa que entrarão na categoria em perigo num futuro próximo se os factores limitantes 

continuarem a existir. 

I (Indeterminado) - Taxa que se sabe pertencerem as categorias em perigo, vulnerável ou raro, mas cuja 

informação existente é insuficiente para decidir em que categoria devem ser incluídos. 

K (Insuficiente conhecido) - Taxa que se suspeita estarem ameaçadas, mas não se tem a certeza devido 

a falta de informação. 

NA (Não Ameaçado) - Taxa que não incluem em nenhuma das categorias anteriores. 

NAP (Não Aplicável) 

NT (Não Ameaçado) 

CT (Comercialmente Ameaçado) 

 

Situação legal dos taxa relativamente aos anexos da Convenção de Berna Convenção Relativa à Protecção 

da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Decreto-Lei nº 95/81, de 23 de Julho): 

II - Espécies estritamente protegidas 

III - Espécies protegidas 

Grau de frequência das espécies no concelho: 

PF – Pouco Frequente 

F – Frequente 

MF – Muito Frequente 

 

3.3.3.3.10101010. . . . Flora Flora Flora Flora     

A flora do concelho de Guimarães é marcada pela diversidade de alguns factores como o clima e a 

altitude, caracterizando uma paisagem bastante compartimentada.  

Espaços FlorestaisEspaços FlorestaisEspaços FlorestaisEspaços Florestais    

A área florestal do concelho de Guimarães é bastante extensa, abrangendo cerca de 32,4% do território 

concelhio (78,4 km
2
). Caracteriza-se como bastante homogénea, sob o ponto de vista da diversidade de 

espécies, com um elevado grau de combustibilidade e minifundiária de propriedade. 

As freguesias que se encontram mais densamente florestadas e que na estação seca são mais atingidas por 

incêndios florestais são: Abação; Arosa; Atães; Balazar; Briteiros S. Salvador; Briteiros Sta Leocádia; Costa; 

Gonça; Gondomar; Infantas; Longos; Rendufe; Sande S. Clemente; S. Torcato e Souto S. Salvador. 
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Os espaços florestais do concelho de Guimarães caracterizam-se pelo predomínio de povoamentos mistos de 

pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.), eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), matos e zonas agrícolas, 

habitualmente com situações de vegetação espontânea. O carvalhal corresponde à vegetação climática da 

região. No sub-bosque da floresta mista de pinheiro e eucalipto dominam algumas arbustivas de matos, tais 

como a urze roxa (Erica cinerea L) e a queiroga (Erica umbellata L.), o tojo arnal (Ulex europaeus L.) 

e o tojo molar (Ulex minor Roth.). No estrato herbáceo as espécies mais comuns são a violeta (Viola 

riviniana Rchb.), o selo de Salomão (Polygonatum odoratum (Miller) Druce), o feto (Pteridum aquilinum 

(L.) Kuhn), o sargaço peludo (Cistus psilosepalus Sweet.) e os jacintos dos campos (Hyacinthoides 

hispanica L.). 

Relativamente às espécies autóctones mais frequentes identifica-se a presença de carvalho-alvarinho 

(Quercus robur L.), azereiro (Prunus lusitanica L.), medronheiro (Arbutus unedo L.) e gilbardeira 

(Ruscus aculeatus L.). Regista-se também, com menos frequência, a presença de carvalho-negral 

(Quercus pyrenaica Willd.), azevinho (Ilex aquifolium L.), teixo (Taxus baccata L.) e mirtilho (Vaccinium 

myrtillus L.), assim como pequenas manchas de sobreiro (Quercus suber L.) (ameaçadas actualmente) e 

pinheiro manso (Pinus pinea L.).  

Quanto às espécies alóctones salienta-se a presença do castanheiro (Castanea sativa Mill.) e da faia 

(Fagus sylvatica L.) que se encontram bem adaptadas ao nosso clima. 

No que diz respeito a espécies invasoras lenhosas destacam-se a acácia-mimosa (Acacia dealbata Link.), 

a acácia-de-espigas (Acacia longifolia (Andrews) Willd.), a acácia-austrália (Acacia melanoxylon R. Br.), 

a falsa-acácia (Robinia pseudoacacia L.) e o ailanto (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle). O 

aparecimento destas espécies ocorre sobretudo devido aos incêndios florestais e à inexistência de uma 

gestão silvícola, originando composições com grande susceptibilidade à deflagração e propagação de 

incêndios.  

Nas galerias ripícolas situadas ao longo das linhas de água que atravessam o concelho surgem formações 

arbóreas muito importantes na conservação das margens, bem como todo o ecossistema em que nelas se 

desenvolve. Apresentam-se como corredores de vegetação natural com espécies de crescimento espontâneo 

de sensibilidade ecológica elevada. 

Como espécies arbóreas mais frequentes nas zonas de veiga salienta-se o choupo-negro (Populus nigra 

L.) como espécie predominante, o amieiro (Alnus glutinosa L.), a figueira (Ficus carica L.), o freixo 

(Fraxinus angustifolia Vahl), a cerejeira-brava (Prunus avium L.), o salgueiro-branco (Salix alba var. 

vitellina L.), a borrazeira-negra (Salix atrocinerea Brot.), o salgueiro-chorão (Salix babylonica L.) e o 

sabugueiro (Sambucus nigra L.). 

As principais espécies infestantes são a acácia (Acacia dealbata Link), a austrália (Acacia melanoxylon R. 

Br.), o ailanto (Ailanthus altíssima (Mill.) Swingle) e a tintureira (Phytolacca americana L.). 

Como factores de preocupação ecológica destacam-se o aumento acentuado das populações de eucalipto, o 

que ocorre principalmente em detrimento do pinheiro-bravo, e a diminuição do carvalhal em área florestada. 

Deste modo, a recuperação de carvalhais, ou a sua regeneração natural, deve constituir uma medida 

prioritária para a protecção e recuperação dos solos degradados, o aumento da biodiversidade (consequente 
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desenvolvimento de fauna silvestre e cinegética) e a valorização da paisagem, diminuindo o risco de 

incêndio. 

    

3.13.13.13.11111. Paisagem. Paisagem. Paisagem. Paisagem    

O rápido crescimento económico verificado nos últimos anos conduziu a grandes alterações na paisagem 

minhota, nomeadamente no que respeita a paisagem agrícola e urbana, bem como a dimensão e 

composição das áreas de floresta. Hoje em dia, o que temos é uma paisagem mista agrícola e urbana, 

com uma rede viária bem demarcada, extremamente humanizada, fruto de passado em que as actividades 

socio-económicas modificaram drasticamente a paisagem.  

Nas zonas de vale ou planície, os campos agrícolas dão lugar a zonas urbanas, o abandono da agricultura 

é uma realidade e a continuidade paisagística é quebrada pelo crescimento dos aglomerados urbanos. 

Também aqui o domínio público hídrico por vezes não é respeitado, havendo construções sobre linhas de 

água ou então linhas de água parcialmente canalizadas como é o caso da ribeira de Couros. 

No que respeita a estes habitats naturais, existe na região um elevado grau de influência humana, que se 

traduz na quase total substituição da vegetação espontânea por campos de cultura ou por floresta de 

plantação, bem como vegetação infestante.  

A área geográfica correspondente ao Concelho de Guimarães apresenta sistemas paisagísticos diferenciados, 

resultado de uma longa e intensa ocupação humana, condicionada por condições físicas particulares, quer 

em termos de relevo, quer em termos de clima. 

A identificação das unidades de paisagem está directamente relacionada com a interpretação que fazemos do 

território, de tudo que nos rodeia agrupando sensorialmente os valores ambientais e ecológicos semelhantes. 

A maneira como agrupamos elementos similares que se relacionam e permitem ter uma leitura clara do 

território, torna mais fácil a tarefa de o compreender. Contudo, essa homogeneidade não é linear, há uma 

heterogeneidade nessas unidades que as torna ricas, interessantes e diversificadas tendo, por vezes, 

indefinidos os seus limites. 

Tendo as classes de altitude como ponto de partida, facilmente se encontram outros pontos de ligação que 

definem unidades distintas. O património natural da bacia do Ave, identificado e interpretado num trabalho 

extensivo elaborado pela Universidade do Minho
1
, é bastante rico e diversificado. 

O referido estudo revela que a distribuição e proporção relativas destas unidades básicas está primariamente 

dependente do relevo, que por sua vez influencia as condições climáticas. 

No entanto, considerando a indefinição quanto aos limites das áreas propostas, procedeu-se a ajustamentos 

com base na altitude, na morfologia do relevo e na rede hidrográfica principal. Podemos distinguir três 

unidades de paisagem diferentes: as Terras Altas, as Terras de Transição e as Terras Baixas do Vale do 

Ave. 

 

                                                 
1
 Relatório Final do Inventário do Património Natural da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, Universidade do Minho, 2001.  
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O concelho de Guimarães é caracterizado por um povoamento disperso, em que as habitações se encontram 

disseminadas pelos solos agrícolas em relação estreita com a terra cultivada, desenvolvendo-se ao longo das 

veigas dos principais cursos de água. 

Para além da ocupação humana, os sistemas paisagísticos que compõem este concelho são resultado da 

diferente combinação de 4 tipos de unidades distintas: floresta, matas, áreas agrícolas e áreas urbanizadasfloresta, matas, áreas agrícolas e áreas urbanizadasfloresta, matas, áreas agrícolas e áreas urbanizadasfloresta, matas, áreas agrícolas e áreas urbanizadas. 

A paisagem apresenta uma estrutura bastante compartimentada, sendo característica a pequena propriedade 

de campos delimitados por sebes ou vinha (em ramada).  

A continuidade arbórea existente e a presença de sebes elevadas como divisória de propriedades, resulta na 

formação de corredores que mantém a continuidade entre as várias manchas florestais através do campo 

aberto. 

Mais recentemente, os incêndios florestais, responsáveis pela destruição progressiva da floresta e as 

mudanças das práticas agrícolas, contribuíram para introduzir uma nova imagem de degradação à paisagem: 

- as plantações de pinhal são substituídas por extensas manchas de matos, quebrando a continuidade na 

floresta. 

- a destruição gradual das vinhas e o abandono progressivo da agricultura, são factores responsáveis pelo 

desaparecimento das características “puzzles” agricultura/floresta. 

Terras altasTerras altasTerras altasTerras altas. altitudes superiores a 300m.  

O povoamento surge concentrado, as habitações organizam-se em povoações juntas, com nítida separação 

do campo envolvente e entre campos limpos (sem árvores, vocacionados à cultura de cereal), campos 

arborizados, matas, pastos e campos constituem as peças essenciais da economia rural desta região que se 

encontram justapostos mas separados
2
. 

Nas cotas mais elevadas, as plantações florestais de pinheiro têm sido gradualmente substituídas por 

espécies de crescimento rápido. Nas áreas de encosta, desenvolve-se a floresta, essencialmente constituída 

por plantações mistas de pinheiro bravo e eucalipto, mas também com florestas de caducifólias, dominadas 

pelo carvalho-alvarinho (Quercus robur L.) e pelo carvalho-negral (Quercus pyrenaica Willd.), 

correspondentes a manchas espontâneas ou sub-espontâneas. 

No concelho de Guimarães a Serra da Penha, a Serra da Falperra, Gonça e Serzedelo inserem-se nesta 

unidade de paisagem. 

Terras de transiçãoTerras de transiçãoTerras de transiçãoTerras de transição. altitudes entre 150 e 300m. 

A transição entre as Terras Baixas e as Terras Altas faz-se de uma forma gradual. O contacto entre as 

planícies aluviais e os maciços montanhosos do interior resulta numa concentração do povoamento, 

correspondente a uma subida em altitude com as consequências climáticas daí inerentes. Individualizam-se 

como regiões de povoamento disperso, em que a utilização do solo se prende sobretudo com uma 

actividade agrícola em pequenas propriedades e à exploração florestal de pinhais e eucaliptais de plantação, 

a par da existência de alguns aglomerados urbanos de maiores dimensões
3
. 

                                                 
2
 Relatório Final do Inventário do Património Natural da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, Universidade do Minho, 2001. 

3
 Relatório Final do Inventário do Património Natural da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, Universidade do Minho, 2001. 
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As áreas de menor altitude, locais preferenciais para a implementação urbanística e industrial, têm sofrido 

um desenvolvimento rápido que muito tem contribuído para a substituição gradual da pequena propriedade 

rural por aglomerações urbanas. Verifica-se ainda a existência de uma grande conectividade entre as 

manchas florestais e os campos agrícolas; apenas as grandes superfícies urbanizadas, as vias de 

comunicação e os principais cursos de água quebram essa continuidade.  

Regra geral, as povoações situam-se a meia encosta entre o fundo bem irrigado dos vales com as suas 

pastagens permanentes ou lameiros, e as zonas de maior altitude ocupadas quer por florestas quer por 

matos. Em redor das povoações surgem os campos de milho, batata e vinha, sustidos por socalcos nas 

encostas de maior pendente
4
. 

Terras Baixas do Vale do Ave. Terras Baixas do Vale do Ave. Terras Baixas do Vale do Ave. Terras Baixas do Vale do Ave. altitudes inferiores a 150m.    

Corresponde a uma paisagem onde predominam os sistemas agrícolas que se desenvolvem em áreas planas 

ou mais ou menos aplanadas, originando um mosaico agrícola por vezes bastante compartimentado. Parcelas 

de terrenos férteis onde abundam salgueiros e choupos nas margens dos rios e ribeiras, são zonas de 

terreno arável e de grande cultivo resultado de uma unidade agrícola que foi ficando encaixada numa 

paisagem humanizada e urbanizada onde o carácter rural prevalece. As casas misturam-se com os campos 

de cultivo conferindo à paisagem uma mistura agrícola e urbana.    

Esta paisagem resulta de várias transformações ao longo de décadas, de usos e costumes, sendo a 

vegetação um dos factores principais da perpetuação de alguns dos elementos primitivos reveladores da sua 

origem. A maior parte da vegetação que surge espontaneamente concentra-se em zonas onde as práticas 

agrícolas foram abandonadas e ao longo das linhas de água. O património natural arbóreo é composto por 

vegetação característica de zonas húmidas, que é do tipo palustre e ripícola, constituída essencialmente por 

amieros e salgueiros nas zonas mais arborizadas e choupos como sebes de compartimentação e delimitação 

de campos. As linhas de água constituem por si só elementos naturais de forte expressividade, onde a 

vegetação tem um papel fundamental, mas inexistente em diversos troços. 

Inseridos nesta unidade de paisagem estão o Rio Ave e seus afluentes, Rio Vizela e a Ribeira de 

Nespereira Ribeira de Selho, Ribeira de Couros e Ribeira de Sta Luzia. 

 

 

 

 

                                                 
4 Relatório Final do Inventário do Património Natural da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, Universidade do Minho, 2001. 
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3.13.13.13.12222. Ocupação e uso do solo. Ocupação e uso do solo. Ocupação e uso do solo. Ocupação e uso do solo    

A ocupação e o uso do solo definem a matriz agro-florestal deste território, onde os solos florestais 

dominam, desde tempos ancestrais, toda a paisagem. Contudo, a expansão de áreas residenciais tem 

contribuído para uma diminuição das áreas florestais e de agricultura, mas apesar disso, estas são as áreas 

que apresentam uma maior estabilidade de ocupação. 

A análise da ocupação actual do solo, foi baseada na carta de ocupação do solo e foi dividida em: 

� Tecido urbano, que corresponde a áreas de tecido urbano contínuo e descontínuo, apresentando 

cerca de 19% da área do concelho; 

� Espaços com indústria, comércio, equipamentos em geral e transportes, representando 

aproximadamente 4% da totalidade da área do concelho; 

� Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas históricas, 

ocupando cerca de 1% da área total do concelho; 

� Espaços agrícolas, onde predominam as culturas temporárias e que representam 18% do total do 

concelho, existindo também áreas agrícolas heterogéneas (8%) e ainda áreas de culturas 

permanentes (4%); 

� Espaços florestais e agro-florestais, ocupando cerca de 46% do território concelhio, onde dominam 

áreas de floresta (31%), principalmente floresta mista de Pinheiro bravo e Eucalipto, sendo de 

destacara a existência alguns núcleos de folhosas principalmente à base de Carvalho alvarinho); 

� Os restantes espaços dizem respeito aos principais cursos de água (0,3%). 
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Gráfico 16 – Ocupação do Solo 
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3.13.13.13.13333. Situações de risco. Situações de risco. Situações de risco. Situações de risco    

    

Poluição dos recursos hídricosPoluição dos recursos hídricosPoluição dos recursos hídricosPoluição dos recursos hídricos    

Os cursos de água deste concelho ao apresentarem, de um modo geral, graves perturbações tanto a nível 

físico-químico, como biológico, influenciam negativamente as comunidades aquáticas que nestes habitam e 

contribuem para uma maior degradação de todo o ecossistema envolvente. Como tal, deverão ser objectos 

de requalificação e recuperação. 

Exceptuam-se alguns troços superiores de linhas de água principais, que apresentam boa a razoável 

qualidade da água revelando capacidades de suporte para espécies de fauna piscícola. 

Floresta e Incêndios florestaisFloresta e Incêndios florestaisFloresta e Incêndios florestaisFloresta e Incêndios florestais    

No concelho de Guimarães a área de sistema natural é abundante, característica que também deverá ser 

alvo de conservação, por contribuir para a estrutura ecológica do concelho e manutenção de alguns 

ecossistemas ricos em biodiversidade. É no espaço florestal, preponderantemente arborizado e sujeito a fortes 

pressões humanas, que resistem ainda corredores verdes arborizados, de grande continuidade e mono 

especificidade, que se ligam entre si, sendo a sua preservação de grande importância. Estas manchas 

arborizadas denotam um grande abandono por parte dos seus proprietários, que na sua maioria são 

absentistas e desligados da actividade florestal detendo uma propriedade muito pulverizada e com uma 

tradicional resistência ao associativismo, verificando-se a degradação do seu património e a sub lotação do 

seu espaço. 

Os carvalhos-roble e negral são espécies florestais pouco consideradas pelos proprietários florestais regionais, 

especialmente devido ao seu lento crescimento e às longas revoluções, superiores a 60 anos, mas também 

e sobretudo devido à falta de qualidade genética dos seus exemplares, reduzindo em muito as possibilidades 

da sua utilização. No entanto, sendo espécies que oferecem uma boa resistência à propagação de incêndios 

florestais, não só pela copa densa que proporcionam, como pela menor combustibilidade do sub-bosque e 

manta morta, constituem uma boa alternativa para a compartimentação efectiva que os povoamentos de 

resinosas e eucalipto necessitam. 

Cheias e inundações urbanasCheias e inundações urbanasCheias e inundações urbanasCheias e inundações urbanas    

As cheias no concelho de Guimarães verificam-se sobretudo nas planícies aluviais do principal rio (Rio 

Ave), mas também em áreas de forte pressão urbanística, que estão sujeitas a cheias rápidas na 

sequência de precipitação muito intensa de curta duração.  

Pode dizer-se que os danos que podem resultar da ocorrência de inundações não se têm manifestado 

demasiado elevados e as actividades humanas desenvolvidas nas áreas susceptíveis a inundação estão, salvo 

raras excepções, razoavelmente adaptadas à ocorrência de cheias. As cheias rápidas são potencialmente 

mais perigosas, principalmente porque são mais susceptíveis de ocorrerem em áreas mais densamente 

urbanizadas.  

No que diz respeito às inundações resultantes das cheias nas sub-bacias em análise podem distinguir-se 

essencialmente duas situações. Nas sub-bacias caracterizadas por vales na sua maioria mais encaixados, 

com margens mais ou menos inclinadas e irregulares, a extensão das inundações é, de um modo geral, 
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reduzida. Nos locais onde as linhas de água correm em vales mais ou menos alargados e planos, as 

inundações são mais extensas. 

Complementarmente, há ainda a considerar as cheias nas pequenas linhas de água e em áreas urbanas, 

que têm na sua origem condições meteorológicas do tipo “temporal”, em que as precipitações diárias e 

horárias chegam a atingir valores médios muito elevados. Este tipo de inundações ocorre pois o sistema 

hídrico é constituído por pequenas bacias hidrográficas, de leitos estreitos e com pequena capacidade de 

vazão, face aos caudais resultantes das precipitações levadas e repentinas. Esta situação é agravada quando 

existem concentrações urbanas, com a consequente alteração das condições hidrológicas das bacias 

(PBHA).  
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3.13.13.13.14444. Figuras de Protecção e Ordenamento. Figuras de Protecção e Ordenamento. Figuras de Protecção e Ordenamento. Figuras de Protecção e Ordenamento    

No território do concelho de Guimarães, sobressai a dimensão espacial das diversas figuras protecção e de 

ordenamento, nomeadamente ao nível da Reserva Agrícola Nacional (RAN) da Reserva Ecológica Nacional 

(REN). 

    

Reserva Ecológica NacionalReserva Ecológica NacionalReserva Ecológica NacionalReserva Ecológica Nacional    

De acordo com o artigo 1º, do Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, a Reserva Ecológica Nacional, 

“constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas 

com características ecológicas específicas, garante a protecção de ecossistemas e a permanência e 

intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas.” 

A REN delimitada no PDM vigente ocupa cerca de 39,5% da área total do concelho. 

Sistemas da REN integrados no território concelhio:  

� Leitos dos Cursos de Água (7380,5 m) – corresponde ao “terreno coberto pelas águas quando 

não influenciado por cheias extraordinárias, inundações ou tempestades; no leito compreendem-se os 

mouchões, lodeiros e areias nele formados por disposição aluvial; o leito das restantes águas é 

limitado pela linha que corresponder a estrema dos terrenos que as águas cobrem em condições de 

cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto: essa linha é definida, 

conforme os casos, pela aresta ou crista do talude das motas, cómodos, valados, tapadas ou muros 

marginais [artigo 2º, do Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro (Domínio Público Hídrico)]” 

(Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março). 

� Zonas Ameaçadas pelas Cheias (1,6%) – diz respeito às “áreas contíguas à margem de um curso 

de água que se estende até à linha alcançada pela maior cheia que se produza no período de um 

século ou pela maior cheia conhecida no caso de não existirem dados que permitam identificar a 

anterior” (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março). 

� Cabeceiras das linhas de água (10,5%) – corresponde a “áreas côncavas situadas na zona 

montante das bacias hidrográficas, tendo por função o apanhamento das águas pluviais, onde se 

pretende promover a máxima infiltração das águas pluviais e reduzir o escoamento superficial e, 

consequentemente a erosão” (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março). Correspondem a áreas de 

cumeada, mais ou menos aplanadas, que visam proteger áreas onde se pretende promover a 

infiltração e, consequentemente, diminuir o escoamento superficial (prevenindo-se, desta forma, a 

erosão). 

� Áreas de Infiltração Máxima (7,6%) – são “áreas em que, devido a natureza do solo e do 

substrato geológico e ainda às condições de morfologia do terreno, a infiltração das águas apresenta 

condições favoráveis, contribuindo assim para a alimentação dos lençóis freáticos” (Decreto-Lei nº 

93/90, de 19 de Março). A infiltração e retenção de água no subsolo são desencadeadas por 

uma combinação de factores que se complementam e interligam entre si. Estes estão relacionados 

com condicionantes biogeofísicas do território (morfologia, clima, geologia, solos e vegetação) e 

geram o processo de constituição do reservatório de águas subterrâneas. 
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� Ínsuas (0,01%) – corresponde a uma “forma de acumulação sedimentar situada nos leitos dos 

cursos de água” (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março).  

� Áreas com riscos de erosão (19,8%) – são “áreas côncavas situadas na zona montante das 

bacias hidrográficas, tendo por função o apanhamento das águas pluviais, onde se pretende 

promover a máxima infiltração das águas pluviais e reduzir o escoamento superficial e, 

consequentemente a erosão” (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março). Correspondem a áreas de 

cumeada, mais ou menos aplanadas, que visam proteger áreas onde se pretende promover a 

infiltração e, consequentemente, diminuir o escoamento superficial (prevenindo-se, desta forma, a 

erosão). 

    

Reserva AgrícolReserva AgrícolReserva AgrícolReserva Agrícola Nacionala Nacionala Nacionala Nacional    

A Reserva Agrícola Nacional constitui um instrumento da política de ordenamento do território fundamental 

para garantir um correcto ordenamento do espaço, permitindo a manutenção da capacidade produtiva dos 

solos, condição indispensável à qualidade de vida humana. 

A RAN vigente foi delimitada de acordo com o Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho, que a define no 

seu artigo 3.º como “o conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, 

climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam para a produção de bens agrícolas”. “As áreas 

da RAN são assim constituídas por solos das classes A e B, bem como por solos de baixas aluvionares e 

coluviais e ainda por solos de outros tipos cuja integração nas mesmas se mostre conveniente para a 

prossecução dos fins previstos”. 

O objectivo principal da constituição da RAN é defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e 

garantir a sua afectação à agricultura, de forma a contribuir para o desenvolvimento da agricultura, protecção 

e gestão dos terrenos mais aptos para a agricultura e assim assegurar a qualidade do recurso solo e a 

valorização da diversidade paisagística com vista a um correcto ordenamento do território. 

Para o concelho de Guimarães, a RAN vigente compreende uma área de 6988,27 ha, distribuídos 

aproximadamente por 28,99% da área total do concelho de Guimarães.  

A área agrícola do concelho é preenchida maioritariamente por cultivos com uma elevada diversidade de 

espécies, sendo praticada uma agricultura de auto-consumo. Este aspecto é bastante positivo, dado que 

promove a biodiversidade de espécies, contrariamente a uma possível agricultura intensiva, a qual privilegia a 

monocultura. 

    

Domínio Hídrico Domínio Hídrico Domínio Hídrico Domínio Hídrico     

O domínio hídrico para o concelho refere-se ao domínio fluvial, de cursos de água navegáveis ou flutuáveis, 

com seus leitos e margens, para montante dos limites interiores fixados pelo quadro nº 1 do Decreto-Lei nº 

265/72 de 31 de Julho (Decreto nº 5787-4 I, art. 2º, 3º e 5º); e cursos de água não navegáveis nem 

flutuáveis que, por decreto especial, forem reconhecidos de utilidade pública como aproveitáveis para a 

produção de energia eléctrica, nacional ou regional, ou para irrigação (Constituição de 1933, artigo 49º nº 

3). Integram ainda os leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nos troços em 
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que atravessarem terrenos públicos (Decreto nº 5787-4 I, art. 1º nº 3 e Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de 

Novembro, artigo 5º). 

De acordo com um trabalho de hierarquização de toda a rede hidrográfica segundo a classificação de 

Strhaler, definiu-se leitos de cursos de água todos os cursos com excepção dos de 1ª e 2ª ordens 

correspondentes aos cursos de água com carácter temporário. Assim, a rede hidrográfica do concelho é 

marcada pela forte presença do rio Ave, principal curso fluvial que atravessa longitudinalmente todo o 

concelho, apresentando-se como elemento de referência, e pela figura do rio Vizela, como principal afluente 

do Ave. 

Considera-se para efeito de margem das águas do rio Ave e do rio Vizela a largura de 50 metros e do 

rio Selho e das restantes linhas de água a largura de 10 metros. 
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