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Ordenamento 

O uso eficiente e racional dos recursos naturais 

é, actualmente, um dos principais objectivos das 

populações e da comunidade em geral. 

O aproveitamento das potencialidades do espaço rural está 

particularmente associado aos sistemas multifuncionais, 

nomeadamente a apicultura, constituindo um eixo importante 

para o desenvolvimento regional sustentável dos territórios rurais 

de maior interioridade.  

http://fotos.sapo.pt/diogopbotelho/fotos/?uid=t4Vwtb3nHLiNripJC7z2
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fonte: http://www.srh.noaa.gov/bmx/?n=gis 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento e 

validação de uma metodologia de ordenamento apícola, 

para posterior aplicação, a nível nacional através do 

mapeamento e análise espacio-temporal das variáveis 

biofísicas, biológicas, físicas e químicos mais 

importantes para a atividade apícola. 
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O modelo conceptual abrande 3 

passos:  

 criação e gestão da base de dados 

geográfica;  

 análise espacial; 

 multicritério e validação do 

processo. 

Land Cover 2007 (IGP) – classificação nível II,  

• Heterogeneous agricultural areas  

• Forests:  

• Open forests and shrubs herbaceous vegetation 

Zonas sem potencial 

Zonas com potencial 
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Modelo digital do terreno (MDT) 

dados de altimetria (escala 1/25000) 

Zonas sem potencial 

Zonas com potencial 

http://visual.merriam-webster.com/earth/ 

geography/cartography/compass-card.php 

Reclassificação da GRID com base 

nas seguintes classes de encostas 

Definiu-se como sendo áreas de potencial 

apícola as que se encontram em encostas 

temperadas, quentes e muito quentes 
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Pontos de água 

 

rios 

500 m 

Rede hidrográfica - ribeiras, ribeiros e outros pequenos cursos de água, 

pontos de água (poços e pequenas charcas) e planos de água (albufeiras de 

maior dimensão 

Zonas sem potencial 

Zonas com potencial 
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100 m 

Zonas sem potencial 

Zonas com potencial 

Aglomerados populacionais 

até 10 apiários – 100 m 

11-30  apiários – 400 m 

31-100 apiários – 800 m 

Localização dos apiaries 
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Rede viária Rede ferroviária 

100 m 50 m 

500 m 
250 m 

Linhas e muito alta tensão Linhas de alta tensão 
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1000 m 
Antenas de telémóvel 

Author picture: M.O. Stevens 

http://www.emforma.net/53444-irritabilidade 

Zonas sem potencial 

Zonas com potencial 

http://abae.pt/programa/JRA/trabalhos/200

5_06/jra_artigo_desc.php?lang=ptg&id=21 

500 m 

Lixeiras 
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2012 

2010 
2011 

2013 
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http://www.revistaplantar.com.br/ven

das-de-agroquimicos-disparam-34-

em-2013/ 

http://pt.wikinoticia.com/cultura%

20cient%C3%ADfica/ecologia%20

e%20ambiente/98043-poluicao-de-

agua-doce 

http://multimediahi-

tech.com/?page_id=693 
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• Características 
• Controlo de peso 

• Temperatura interior 

• Humidade 

• Sistema antirroubo 

• Ligação sem fios entre várias 
colmeias 

• Alertas para situações 
anómalas 

• Conexão a base de dados 

• Relatórios 

• Acessível de qualquer parte 
do mundo em qualquer 
dispositivo: Tablet, 
Smartphone, PC, … 

 

 

http://criticalway.com/BeeSmart/ 
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