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Importancia dos sistemas de uso do solo na distribuic;:ao dos 
efectivos de ruminantes em Tras-os-Montes e Alto Douro 

Jose Ferreira de Castro e Marina Meca Ferreira de Castro 
Escola Superior Agr<'lria de Braganc;:a, 5300, Braganc;:a, Portugal. 

Os estudos das relacoes entre 0 meio ambiente e os sistemas 
agranos vern ganhando imp~rtilncia na determinac;:ao de politicas de 
desenvolvimento sustentado, baseadas na explorac;:ao integrada de 
recursos end6genos, bern como no melhoramento qualitativo da produ
c;:ao e outros bens associados. 0 objectiv~ deste trabalbo consiste na 
t ipificac;:ao das diversas paisagens pecuarias de Tras-os-Montes e Alto 
Douro. 

Pretendendo clarificar as afinidades existentes entre os siste
mas de uso do solo e os sistemas de explorac;:ao pecuaria, estudam-se as 
relac;:oes entre os tipos de ocupac;:ao do solo e as classes de ruminantes 
para 0 territ6rio da provincia transmontana. Para isso, sao contrastados 
os efectivos de ruminantes com 0 uso e ocupac;:ao dos solos, utilizando 
a freguesia como unidade de referencia. Recorrendo ao usc de um 
sistema de informa<;:ao geogrMico, organizou-se uma base de dados 
integradora dos dados relativos aos efectivos pecuarios e it distribuic;:ao 
dos diversos usos do solo. 

Recorrendo iJ anruise de correlay6es can6nicas entre 0 grupo de 
variaveis ambientais (areas de culturas arvenses e perenes, pastagens, 
explorac;:ao mista, matas e florestas e incultos) e os efectivos de ovinos, 
caprinos e bovinos de came e de leite, avalia-se a importilncia do sistema 
paisagistico na composic;:ao do efectivo de ruminantes que 0 utiliza. 
Utiliza-se uma anruise discriminante na caracterizac;:ao das relac;:6es entre 
diversos grupos de freguesias, em func;:ao dos seus efectivos pecuarios 
e variaveis de usa do solo. 

Trata-se de uma primeira aproximac;:ao ao estudo do ordenamen
to da actividade de explorac;:ao de ruminantes em func;:ao do ambiente, 
o qual deve servir de base ao acompanhamento da evoluc;:ao dos 
efectivos e das areas de maior importilncia para cada grupo e rac;:a, bern 
como ao ordenamento de territ6rio em gera!. 
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