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Levantamiento_Edificado_Aldeias
Levantamiento urbano\Levantamento Edificado Aldeias
Os atributos alfanuméricos associados a cada edifício permitem desenvolver
análises morfo-tipológicas e funcionais do edificado urbano, bem como identificar
diferentes sistemas construtivos, materiais e gamas cromáticas do tecido edificado,
apresentando classificações dos materiais, revestimentos e cores de vários
elementos construtivos do edifício (portas, janelas, portões, fachadas e coberturas)
"Tipo de Património” - classificação de cada edifício segundo o seu tipo de
arquitetura, subdividido em Popular, Vernáculo ou Contemporâneo;
"Usos" - as múltiplas funções existentes em cada edifício. Foram consideradas as
seguintes classificações funcionais que poderão ocorrer em simultâneo nos
edifícios:
- Garagem;
- Habitação;
- Apoio à atividade agrícola
- Hotelaria
- Restauração
- Equipamento público
- Religião
"Estado de Conservação" - classificação do edifício segundo o seu estado, obtido
por inspeção visual do seu exterior, sem acesso a avaliação interna dos elementos
construtivos.
“Nº de Pisos” - Classificação do edifício segundo o número total de pisos acima e
abaixo da cota de soleira.
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Elaborado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro no âmbito do Projeto
Europeu "Paisaje Ibérico" cofinanciado pelo programa de Cooperação Interreg V-A
Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020
O projeto "Paisaje Ibérico" tem como beneficiário principal a Universidade de
Valladoli e como sócios a Fundação Património Natural de Castilla Y Leon, a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto Politécnico de Bragança.

Propósito del mapa/ Finalidade do Como tema de informação base à escala territorial para o desenvolvimento do
projeto "Paisaje Ibérico" no âmbito da Reserva da Biosfera Transfronteriça Meseta
mapa
Ibérica.
Permitir uma análise e caracterização morfotipológica e arquitetónica profunda dos
Uso específico
núcleos urbanos seleccionados a partir da informação alfanumérica recolhida in situ
para cada edifício
1:1.000
Escala
Sistema de referencia/ Sistema de WGS 84 / EPSG:4326
referência
http://www.paisajeiberico.eu
Sitio/ Site web
Fuente/ Fonte
Levantamentos in situ e cartografia de base topográfica 1:10.000 fornecida pelas
autarquias no caso das aldeias portuguesas (densificada com base na
fotointerpretação de ortofotomapas para desagregação de conjuntos edificados) e
da Capa de edificaciones y construcciones de la Cartografía Topográfica Urbana
1:1.000 con geometría de polígonos disponibilizada online pelo Centro de
Información Territorial de la Junta de Castilla y León
(http://opendata.jcyl.es/ficheros/carto/mapacyl/mapacyl1/).
Procedencia/ Procedência
Associação por localização dos atributos levantados aos polígonos da cartografia de
base do edificado
Pasos para su creación/ Passos
Inspeção visual in situ , com preenchimento de ficha de caracterização por edifício
para a sua criação
incluindo obtenção de coordenada do ponto central no Google Maps. Conversão
para formulário digital desenvolvido em Google Forms e posterior exportação para
KML dos pontos georreferenciados e posterior associação alfanumérica por
localização aos poligonos dos edifícios da cartografia de base.

