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Fig. 5.1 - Uma vista aérea sobre Coimbra
evidenciando uma aérea periurbana a sul
no sentido de Santa Clara, com o Campus
Universitário e a nova Ponte da Rainha
Santa, expressando um imparável
crescimento da franja urbana (FJ & JAB,
2003). 
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5.1 - INTRODUÇÃO  

 

Neste Capítulo, a partir da aplicação de Indicadores de 

Expansão/Dispersão Urbana, analisa-se a caracteriza-se 

o processo de urbanização no propósito de uma análise 

da qualidade do espaço peri-urbano e dos desafios 

para o seu desenvolvimento sustentável. Buscam-se 

assim, evidências que confirmem propostas teóricas 

para uma análise da relação ao desenvolvimento do 

espaço peri-urbano.  

No processo de crescimento urbano interagem como 

factores dominantes, o populacional e o padrão físico 

da fixação no território. A população representa um 

desafio enquanto indutor da expansão/dispersão 

urbana, enquanto a forma física da ocupação territorial 

decorrente do crescimento populacional, comporta 

custos sociais e introduz impactos na sustentabilidade 

ambiental (UNFPA, 2007). Enquanto as formas 

urbanas se moldam pelas tensões entre crescimento 

populacional e a expansão urbana, o aumento da 

população urbana leva ao desenvolvimento das áreas 

peri-urbanas. Por sua vez, as taxas de crescimento 

variado têm contribuído para dualizar formas urbanas 

compactas e monocêntricas, e por outro lado 

conformarem espaços urbanos dispersos e 

policêntricos. 

O termo urban sprawl, começou por expressar 

pejorativamente nos Estados Unidos, a expansão 

urbana descontrolada das suas aglomerações a partir de 

meados do século XX (KIEFER, 2003). Desde então, 

desenvolveram-se inúmeros estudos procurando 

indicadores para avaliar a forma de ocupação do 

espaço, tendo em atenção impactos sociais, 

Fig. 5.2 - A Colina da Conchada -  o 
sistema de urbanização e edificação, por
isolada e individualista, desprezou no
tempo valores de integração urbana, 
arquitectónica e ambiental (JLF, 2004). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 296 

económicos e ambientais. 

Com base numa abordagem integrada, pretende-se desenvolver neste estudo uma 

metodologia que permita avaliar as formas de expansão urbana no contexto da cidade de 

Coimbra. Não se pretende aplicar directa e conceptualmente o que se denomina de urban 

sprawl 1 norte-americano, mas sobretudo trazer a debate uma abordagem metodológica em 

relação à expansão/dispersão e ocupação peri-urbana. 

No objectivo de um desenvolvimento metodológico, sistematizam-se os aspectos a 

considerar na construção de indicadores sintéticos com vista à medição da expansão e 

configuração formal das aglomerações peri-urbanas. Inicia-se esta abordagem com base na 

literatura internacional sobre o estudo do urban sprawl. Validam-se depois os indicadores 

face à sua capacidade de análise e relação sócio-espacial, seguindo-se o resultado dos 

impactos do espaço na dimensão social.  

Indicadores e dimensões da expansão/dispersão urbana 

Para além das cidades norte americanas 1,  também em cidades europeias tradicionlamente 

associadas a um desenho urbano compacto, ocorrem sinais de que uma urbanização 

dispersa se encontra cada vez mais presente. Segundo Richardson e Chang-Hee (2004, 1), 

parece haver uma convergência nos padrões de desenvolvimento urbano entre os Estados 

Unidos e a Europa Ocidental. Assim, para Ricardo Ojima (2007, 279), “o crescimento das 

áreas urbanas segundo o padrão de expansão periférica não é novidade; mas o que parece 

ser novo são as formas espaciais que as ocupações urbanas passam a assumir, 

principalmente a partir do final do século 20”. 

Não é possível classificar resumidamente e com rigor a complexidade da expansão urbana, 

através de modelos esquemáticos simples, mas é inquestionável que as aglomerações 

assumem formas espaciais particulamente distintas. Neste contexto, é objectivo deste estudo 

o de propor e adoptar práticas de medição de indicadores que permitam classificar as 

aglomerações urbanas em termos de expansão/dispersão urbana.  

Na composição de um indicador sintético de expansão urbana, consideram-se as seguintes 

orientações sócio-espaciais: densidade, continuidade, concentração, aglomeração, 

centralidade, nucleação, mistura de usos e proximidade. Alguns destes indicadores foram 

observados em bibliografia científica de referência. Aplicando-se estas dimensões às áreas 

urbanas das 31 freguesias, procura-se a construção de um ranking da expansão urbana para 

                                                      
1 Entre 1970 e 1990 a população da região de Los Angeles cresceu cerca de 45%, enquanto no mesmo 

período a sua área urbana aumentou em 300%; houve uma significativa redução na densidade urbana na 
região, sobretudo pelo desenvolvimento das áreas periféricas em detrimento dado ao centro urbano 
consolidado (Meadows, 1999, In Ojima, 2007, 279) 
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Coimbra, justificando-se depois a sua importância na medição da expansão urbana e a sua 

aplicação a partir dos dados disponíveis 

Indicadores e dimensões da expansão/dispersão urbana  

Coimbra integra-se num extenso território municipal e a sua influência alarga-se a uma 

vasta área peri-urbana e metropolitana, evidenciando algumas práticas quanto a políticas de 

gestão do crescimento urbano, nomeadamente pela aplicação do Plano Concelhio de 

Urbanização de Coimbra de 1970, do Plano Geral de Urbanização de Coimbra de 1974, do 

Plano Director Municipal de Coimbra de 1994 e mais recentemente através do Processo de 

Revisão do PDM de 2007. 

Pretende-se neste estudo focalizar sobretudo a medição, avaliação e caracterização da 

expansão/dispersão urbana relativamente à extensão periférica da cidade, incidindo nas 

franjas de mais rápido crescimento, analisando-se em detalhe as condições de 

expansão/dispersão urbana das freguesias peri-urbanas (Almalaguês, Ameal, Antanhol, 

Antuzede, Arzila, Assafarge, Botão, Brasfemes, Castelo Viegas, Ceira, Cernache, 

Lamarosa, Ribeira de Frades, São João do Campo, São Martinho da Arvore, São Paulo de 

Frades, São Silvestre, Souselas, Taveiro, Torre de Vilela, Torres do Mondego, Trouxemil e 

Vil de Matos). 

Seguindo Yan Song e Gerrit-Jan Knaap (2004, 212), reafirma-se que Galster et al. (2001) 

terão até à data, realizado a mais detalhada análise da expansão/dispersão urbana, 

identificando oito “unidades” de medida para a sua caracterização e avaliação: densidade, 

continuidade, concentração, aglomeração, centralidade, nucleação, mistura de usos e 

proximidade.  

Neste contexto, e na mesma ordem dos estudos realizados por Wassmer, se procura 

analisar, medir e comparar nas áreas urbanas das freguesias do Município, os dados em 

relação à população a residir na área central, como à que vive na extensão peri-urbana. 

Procuram-se formas de medir e comparar idênticas relações quanto às unidades de 

habitação, comércio, de actividade económica e serviços, confrontando “o grau de 

centralidade populacional e as densidades residenciais no centro,” em comparação com 

“níveis associados às áreas de expansão urbana”. 
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5.2 - CONTEXTO DA PESQUISA 

Na sua extensão peri-urbana, Coimbra é conhecida pelos seus limites e constrangimentos 

ao crescimento urbano. Estabelecidos em 1970 e 1974 2 e progressivamente alargados, os 

limites do “interface peri-urbano” não mais deixaram de inter-agir sobretudo com as 23 

freguesias peri-urbanas (Almalaguês, Ameal, Antanhol, Antuzede, Arzila, Assafarge, 

Botão, Brasfemes, Castelo Viegas, Ceira, Cernache, Lamarosa, Ribeira de Frades, São 

João do Campo, São Martinho da Arvore, São Paulo de Frades, São Silvestre, Souselas, 

Taveiro, Torre de Vilela, Torres do Mondego, Trouxemil, Vil de Matos).  

Tanto através do PGU de 1974 como do PDM de 1994, se evoluiu em torno de um 

conceito de “Limites do Crescimento Urbano”, sobretudo pelo incentivo a novas formas 

de desenvolvimento urbano para o futuro. Para acomodar novos habitantes e empregos na 

área do Município, Costa Lobo fixou através do PGU de 1974, os limites das novas áreas a 

urbanizar até ao final do século XX (Lobo, 1974). Por sua vez, Jorge Carvalho na sua 

assessoria ao PDM de 1994, procurando conter a expansão/dispersão peri-urbana, 

preconizou para Coimbra um redesenvolvimento integrado dentro dos “limites do 

crescimento urbano”, sobretudo na extensão envolvente e contígua ao centro urbano, ao 

longo das principais vias e corredores de trânsito e por entre as “8 unidades espaciais”, ou 

“espaços de planeamento - EP’s”, que estabeleceu para o PDM de 1994 (CMC, 1994, 35-

38). 

Coimbra poderá ainda vir a confrontar-se com o desenvolvimento da sua Área 

Metropolitana, isto é, com a evolução da futura acção da Associação de Municípios de 

Fins Gerais 3, cujo papel e responsabilidade poderá vir a envolver uma gestão e 

reavaliação dos limites do crescimento urbano, dos usos do solo, do planeamento de 

transportes, do planeamento regional e da inerente gestão de dados. Embora lhe possa 

ainda faltar a autoridade para impor o zonamento e os regulamentos, esta Entidade poderá 

mesmo assim, vir a requerer às autarquias que congregar, a revisão dos respectivos planos 

e regulamentos quando se verifique que estes não estejam a servir aos objectivos regionais 

no seu conjunto. 

 
                                                      
2 Através do Plano Concelhio de 1970 e do Plano Geral de Urbanização de 1974. 
3 O projecto do “novo regime jurídico das associações dos municípios” prevê o fim das comunidades 

urbanas e das grandes áreas metropolitanas criadas pela legislação de há 4 anos, nomeadamente as de 
Viseu, Coimbra, Aveiro e Leiria, levando-as a uma readaptação/reconfiguração. Segundo Álvaro Amaro 
trata-se de “um retrocesso em termos de desenvolvimento regional”. A possível extinção e reconversão da 
“Área Metropolitana de Coimbra”, conduzi-la-á assim a uma “Associação de Municípios de Fins Gerais” 
seguindo o nível III das NUT (Nomenclaturas de Unidade Territorial (In Jornal Público, 3 de Maio de 
2007, pag. 23) 
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Figura 5.3 - Delimitação das Freguesias e identificação do Limite da Cidade 

Estatística de Coimbra (segundo INE, Censos 2001).  

Fonte: Revisão do PDM de Coimbra 2006. 

 

Com base no Plano Director Municipal de 1994, a CMC vem procurando promover e 

enquadrar a sua eficácia, procedendo nomeadamente à revisão dos Planos de Pormenor e à 

execução do Plano Estratégico e do Plano de Urbanização. Neste contexto se têm vindo a 

reajustar as densidades de ocupação, os índices de construção e o zonamento na área do 
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território municipal, conformando-os à partida com as opções técnicas políticas 

progressivamente integradas no processo de revisão do PDM. 

5.3 - CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA  

Em resultado de pesquisas sobre a quantificação da expansão urbana em função do 

crescimento suburbano, segundo Chinitz, 1965 (In Song & Knaap, 2004, 212), os estudos 

vêm demonstrando que os subúrbios têm crescido mais depressa do que as áreas urbanas 

centrais. Ainda assim, estes estudos terão permitido conhecer e tomar posição 

relativamente ao crescimento populacional, mas pouco sobre a forma urbana.  

Uma outra avaliação relativamente à expansão peri-urbana tem-se revelado através da 

determinação da densidade da população urbana, evidenciando-se a sua redução no tempo 

e constituindo-se esta numa tendência global e de séculos. Procurando ainda quantificar-se 

“o que mais se expande”, tem-se também vindo a estudar a densidade bruta dos 

empreendimentos mais recentes, pela comparação do crescimento das populações urbanas 

com o das novas áreas urbanizadas (Mills, 1980; Fulton et al., 2002 ; Sierra Club, 1998 In 

Song & Knaap, 2004, 212)  

Nesta ordem de ideias, e a partir da aplicação de idênticas concepções de medição da 

expansão urbana, procura-se a observação e quantificação de relações espaciais entre as 

áreas de análise, com recurso à integração da geografia urbana do território com as 

unidades estatísticas (Secções e Sub-Secções do Censos de 2001).  

Utilizando a aplicação ArcView do ArcGis 9, procede-se à quantificação das medições em 

relação às “áreas urbanas” do Município relativamente às 8 freguesias urbanas mais 

centralizadas - Almedina, Eiras, São Bartolomeu, São Martinho do Bispo, Sé Nova, Santa 

Clara, Santa Cruz e Santo António dos Olivais, e as 23 freguesias peri-urbanas - 

Almalaguês, Ameal, Antanhol, Antuzede, Arzila, Assafarge, Botão, Brasfemes, Castelo 

Viegas, Ceira, Cernache, Lamarosa, Ribeira de Frades, São João do Campo, São Martinho 

da Arvore, São Paulo de Frades, São Silvestre, Souselas, Taveiro, Torre de Vilela, Torres 

do Mondego, Trouxemil e Vil de Matos. 

Atribuindo pesos iguais à medição de cada uma das “unidades urbanas” normalizadas, 

tratam-se os dados em ArcView e avaliam-se os rankings da expansão/dispersão urbana. 

Como estratégia de estudo para a análise e medição da expansão urbana ao nível das 

freguesias, começam-se por identificar definições conceptuais e operacionais em torno das 

8 (oito) dimensões da expansão/dispersão urbana defendidas por Galster et al., cada uma 

se traduzindo num “continuum” de valores que melhor representam a expansão urbana.  
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Testam-se as correspondentes definições operacionais, de modo a aplicarem-se às áreas 

urbanas das freguesias com diferentes estruturas e diversificada composição demográfica. 

Ajustam-se ainda as formas de medição de cada dimensão, de modo a aplicarem-se 

adequadamente às áreas urbanas. Analisam-se ainda os demais factores, no objectivo de 

determinar se padrões distintos ou a combinação dos valores, poderão constituir-se como 

variáveis para uma pesquisa e medição da expansão/dispersão urbana.  

 
Figura 5.4 - Áreas de estudo: Aglomerados Residenciais (a amarelo) e Núcleos 

Residenciais (a castanho) no exterior do Limite da Cidade (segundo o PDM 1994). 

Fonte: Gestão Urbanística / CMC (2007) 
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5.4 - ANÁLISE DAS OITO DIMENSÕES DA EXPANSÃO URBANA  

Como definição conceptual, Galster et al., (2001, 685-686) propõem a 

“expansão/dispersão urbana como um padrão de uso do solo numa área urbana que 

apresenta baixos níveis de alguma combinação de oito medições distintas: densidade, 

continuidade, concentração, aglomeração, centralidade, nuclearidade, mistura de usos e 

proximidade.” Consideram-se assim 8 (oito) dimensões objectivas e conceptualmente 

distintas do uso do solo que, ao estarem presentes quantitativamente e numa determinada 

combinação, permitem caracterizar a expansão/dispersão urbana. 

Sendo a expansão urbana um fenómeno multidimensional, esta definição sugere a 

possibilidade de se assumir uma tipificação diferenciada, perante variadas combinações 

destas dimensões. A expansão/dispersão urbana poder-se-á assim constituir num processo 

de desenvolvimento e mudança relativamente aos padrões do uso do solo ao longo do 

tempo, sobretudo em relação à periferia urbana. 

 

5.4.1 DENSIDADE 

Considera-se densidade como o “número médio de unidades residenciais por hectare 4 de 

área urbanizada numa área urbana” ou “número médio de empregos por hectare de área 

urbanizada numa área urbana” (adaptado de Galster et al., 2001, p. 687, 700). 

A Figura 5.5 ilustra uma medição da densidade. Com a mesma área bruta do solo, A tem 

um maior número de unidades residenciais, apresentando assim uma maior densidade que 

B. 

Nomenclatura para a densidade (adaptado de Galster et al., 2001, p. 710): 

Unidade da análise: Grelha de 4 hectares 5 

Cálculo operacional: Número total de unidades de habitação numa área urbana:  

∑
=

===
M

m
AumiTAuuiTuiDuiDENS

1
/])([/)()()( ,                                   (1) 

[min = 20 por cada 4 hectares; máx = ilimitado]. 

 

• Densidade Residencial = número médio de unidades residenciais a dividir pelo nº. 

de hectares de área urbanizada numa área urbana”. 

 
                                                      
4  Por milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 687, 700) - 1 milha quadrada = 259 hectares; 4 

hectares = 1 milha quadrada. 
5 Por milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 687, 689), logo 259 hectares. 



 CAPÍTULO 5 - MEDIÇAÕ DA EXPANSÃO URBANA EM COIMBRA 
 

 303

 

1. DENSIDADE
Quantidade média de um dado uso urbano do solo por unidade de área 
urbanizada de solo numa área urbana.

= Limite da Área Urbana
= Limite da Freguesia
= Unidades de 4 Hectares
= Hectares
= Parcelas Vazias

= 5 unidades
= Solo não urbanizável

A

B

Área de Elevada Densidade

Área de Baixa Densidade

 
Figura 5.5 - Densidade: número médio de unidades residenciais por hectare de área 

urbana (adaptado de Galster et al., 2001, p. 689). 
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Considerando: 
DENS(i)u = densidade de um tipo de uso i (habitação) relativamente a uma área urbana (AU)  u; 

i = tipo específico de uso do solo ou observação espacial (habitação), podendo no entanto considerar-se de 

uso residencial (unidades de habitação) como de uso não-residencial (empregos);  

u = a maior escala espacial utilizada na análise (área urbana); toda a área urbana (AU).  

m = escala espacial média adoptada na análise: unidades de 4 hectares6; 1, 2..., m..., M - estes quadrados de 

tamanho médio integram-se na área urbana (AU) u.  

T(i)u = número total de observações (habitação) do uso do solo i na área urbana (AU) u. 

T(i)m = número total de observações (habitação) do uso do solo i em área do solo m (que também está 

contido em u). 

Pm = proporção de área do solo de escala espacial m dentro de u.  

Au = total de área urbanizada dentro da área urbana (AU) u; )(
1

Am
M

m
Pm∑

=
= . 

Am = total da área urbanizada dentro de uma grelha de escala espacial m = Pm. 

D(i)u = densidade do uso  do solo i (habitação) relativamente à área urbanizada da área urbana (AU) AU = 

T(i)u/Au. 

A densidade é em regra expressa pelo rácio da população total de uma área urbana a dividir 

pela respectiva área total. Todavia, as unidades residenciais, como condição física do uso 

do solo, constituem uma melhor unidade para a medição da expansão urbana.  

A densidade residencial traduz-se num indicador mais útil do que a densidade não-

residencial, apresentando os usos não-residenciais mais probabilidades de serem mais 

“irregulares” que os usos residenciais, dadas as economias de aglomeração e os 

regulamentos que limitam tal o seu desenvolvimento.  

Para o efeito considera-se solo urbanizado, aquele que não apresenta características 

naturais, nem usos públicos, ou condicionamentos regulamentares à sua ocupação ou 

desenvolvimento quanto a densidades urbanas, constituindo-se num melhor denominador 

no cálculo da densidade do que a área urbana, e constituindo-se ainda na área mais fiável 

para medir os restantes padrões do uso do solo. 

 

Densidade da População Residente como aplicação prática no cálculo da densidade 

Com base na orientação preconizada por Galster et al., (2001), e tendo o ArcView/ArcGis 

9 como instrumento de medição e avaliação da densidade populacional, procede-se à 

determinação da Densidade da População Residente por área urbana integrada na extensão 

territorial do Município.   

 
                                                      
6 Por milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 710), logo 259 hectares. 
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Figura 5.6 - Cálculo da Densidade da População Residente (DPR) em ArcGis 

(Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 46, Galster et al., 2001, 687-700 e Braga et. al., 

2008, 6) 
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Para o cálculo, definem-se como núcleos e aglomerados urbanos na área do Município, os 

lugares geométricos dados pelos contornos ou perímetros que envolvem o edificado a uma 

distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente na área do Centro Histórico, na área do 

Plano de Urbanização e na restante orla peri-urbana envolvente. A conjugação destes três 

“buffers” em ArcGis, constitui-se numa funcionalidade testada em função da densidade e 

da proximidade do edificado entre si, permitindo após devida “agregação”, evidenciar 

uma caracterização dos núcleos edificados, numa coerente homogeneidade e fragmentação. 
 

A Densidade da População Residente 7 traduz-se num indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da dispersão urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou aglomerado 

urbano. Este indicador baseia-se na percentagem da população residente nas áreas urbanas 

por hectare (NºHab/ha): Densidade da População residente = Nº. da População total / 

Área urbana em hectares. Enquanto uma maior densidade populacional conduz a um 

maior o nível de densidade, concentração, aglomeração e proximidade interna, densidades 

inferiores a 10 Hab/ha contribuem uma maior a dispersão urbana. Na avaliação deste 

indicador (DPR) aplicado à área do Município, segue-se uma classificação baseada na 

seguinte graduação de valores - Crítico: NºHab/ha < 2,5 Hab (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 

2,5 Hab < NºHab/ha <= 7,5 Hab (Mto Vulnerável); Médio: 7,5 Hab < NºHab/ha <= 15 Hab 

(Vulnerável); Bom: 15 Hab < NºHab/ha <= 30 Hab (Em risco); Excelente: 30 Hab < 

NºHab/ha (Resiliente). 

 

5.4.2 CONTINUIDADE 

Considera-se continuidade o “grau a que a área urbanizada foi construída com base em 

densidades urbanas de uma forma global (contínua)” ou “grau a que a área urbanizada 

se desenvolveu de uma forma global (contínua) em toda a área urbana” (adaptado de 

Galster et al., 2001, p. 688, 700). 

A Figura 5.7 ilustra a aplicação da dimensão da continuidade em duas áreas urbanas como 

o mesmo desenvolvimento. A evidencia um elevado nível de continuidade, enquanto B 

                                                      
7 Densidade populacional (Dp) - quociente entre a população prevista e a superfície bruta ou líquida 

considerada (unidade: habitantes por hectare). Considera-se Baixa densidade populacional - até 40 
habitantes por hectare e Média densidade populacional - de 40 a 80 habitantes por hectare.  
Se adoptarmos como valores médios razoáveis das densidades globais do território os seguintes, isso 
permitir-nos-ia classificar as periferias quanto a esse parâmetro fundamental: Área urbana de alta 
densidade - > 160 hab/ha; Área urbana de média densidade - 40 a 160 hab/ha; Área urbana de baixa 
densidade - 10 a 40 hab/ha; Área para-urbana - 2,5 a 10 hab/ha; Área rural de alta densidade - 0,64 a 2,5 
hab/ha; Área rural de média densidade - 0,16 a 0,64 hab/ha; Área rural de baixa densidade - <0,16 hab/ha. 
In LOBO, Manuel da Costa (1999) - Planeamento Regional e Urbano, pg. 71. 
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apresenta menor continuidade e exibe um padrão de desenvolvimento “em salto de rã” 

(Galster et al., 2001, p. 690). 

 

2. CONTINUIDADE
Grau em que o solo urbanizado está edificado em densidades urbanas 
de uma forma contínua numa área urbana.

= Limite da Área Urbana
= Limite da Freguesia
= Unidades de 4 Hectares
= Hectares
= Parcelas Vazias

= 5 unidades
= Solo não urbanizável

A

B

Área de Elevada Continuidade

Área de Baixa Continuidade
Desenvolvimento em “salto 
de rã”

 
Figura 5.7 - Continuidade: grau em que a área em desenvolvimento se encontra 

construída assente em densidades urbanas de uma forma global (contínua)  

(adaptado Galster et al., 2001, p. 691). 
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Nomenclatura para a continuidade (adaptado de Galster et al., 2001, p. 700, 711): 

Unidade da análise: grelhas de um hectare8. 

Operacionalização: Considera-se uma grelha de um hectare urbanizada, se contiver 0,05 ou 

mais unidades de habitação, ou 0,25 ou mais empregos. A proporção de todas estas grelhas 

na área urbana assim desenvolvida, traduz uma medida de continuidade.  

ScontráriocasoHabitaçãoUnidadessiDuiCONT
S

S
/]0_;1__04,0)([)(

1
==〉∑

=
,  

[min = 0; máx = 1]. 

 Continuidade do uso residencial = 1, se o somatório das densidades das unidades 

de habitação a dividir pela área urbana for superior a 0,04 por hectare; 

continuidade do uso residencial = 0, se o somatório das densidades das unidades 

de habitação a dividir pela área urbana for inferior ou igual a 0,04 por hectare. 

 Continuidade do emprego = 1 se o somatório das densidades das unidades de 

emprego a dividir pela área urbanizável for superior a 24 por hectare; 

Continuidade do emprego = 0 se o somatório das densidades das unidades de 

emprego a dividir pela área urbanizável for inferior ou igual a 24 por hectare. 

Considerando: 
CONT(i)u = continuidade de um tipo de uso i (habitação) relativamente a uma área urbana (AU)  u; 

i = tipo específico de uso do solo ou observação espacial (habitação), podendo no entanto considerar-se de 

uso residencial (unidades de habitação) como de uso não-residencial (empregos);  

u = a maior escala espacial utilizada na análise (área urbana); toda a área urbana (AU).  

s = menor escala espacial adoptada na análise: um hectare (um quadrado com 100 metros de lado); 1, 2..., s..., 

S estes quadrados de tamanho pequeno integram-se na área urbana (AU) u. 9  

D(i)s = densidade do uso do solo i relativamente à área urbanizada em s = T(i)s/As. 

T(i)s = número total das observações (emprego) do uso do solo i nas áreas do solo (que estão também dentro 

de u).  

As = total de área urbanizada dentro de uma grelha de escala espacial s = 0,25*Ps.  

 

Galster et al., (2001, p. 688) (citando Ewing, 1997; Harvey e Clark, 1965) referem a 

continuidade como a segunda mais referenciada forma de medir o desenvolvimento. 

Citando ainda Altshuler e Gomez-Ibanez (1993), GAO (1999, Harvey e Clark (1965), 

Lockwood (1999) e também Ewing (1997), se referem ao desenvolvimento contínuo como 
                                                      
8 Grelhas de meia milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 688, 700), logo de 129,5 hectares. 
9 O uso de grelhas de tamanho variado produz distorções nos resultados, dada a posição arbitrária das linhas 

da grelha. Há no entanto a necessidade, para uma métrica comum que possa ser aplicada ao longo de todas 
as áreas. O uso de grelhas de 4 hectares e de 1 hectare proporciona uma escala facilmente compreendida e 
visualizada. 
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podendo ocorrer a qualquer nível de densidade, embora o constante avanço do 

desenvolvimento de baixa densidade em anéis concêntricos para o exterior, a partir do 

centro urbano ou núcleo central, seja caracterizado em regra como de expansão urbana. É 

assim que se verifica o “desenvolvimento ‘linear contínuo’ de baixa densidade ao longo 

das principais vias suburbanas”.  

Seguindo estas definições, a expansão/dispersão urbana poderá ainda ser contínua nuns 

lugares e descontínua noutros (Galster et al., 2001, p. 690). O desenvolvimento 

descontínuo poderá caracterizar-se como de expansão urbana nuns casos e algo diferente 

noutros. Para o caso de centros urbanos planeados com densidades médias a elevadas, 

separados por cinturas verdes (“greenbelts”) ou outros espaços abertos ao longo de 

corredores do transporte, poderá não ser caracterizado como de expansão urbana, contudo 

o desenvolvimento de centros comerciais, de parques de indústria ou de escritórios de 

baixa densidade, passando por cima de áreas urbanizáveis poderá assim caracterizar-se.  

A dimensão da continuidade relaciona-se com a densidade como meio para determinar se 

um intervalo de solo urbanizado contém suficientes unidades de habitação ou empregos, 

para o avaliar como parte de um padrão contínuo ou descontínuo. A medida da 

continuidade identifica-nos o desenvolvimento de uma área em “salto de rã”. As áreas 

urbanas com padrões descontínuos de desenvolvimento apresentam uma baixa 

contabilização nesta dimensão. Superfícies de água, áreas húmidas protegidas, áreas 

florestadas, parques, taludes, vias rápidas, áreas intermodais, outras reservas e serviços 

públicos, não se deverão considerar interrupções de padrões contínuos de desenvolvimento 

(Galster et al., 2001, p. 690). 

 

Densidade Residencial como aplicação prática para o cálculo da continuidade 

Com base na orientação preconizada por Galster et al., (2001), e tendo como instrumento 

de medição e avaliação da densidade residencial o ArcView/ArcGis 9, procede-se à 

determinação da Densidade dos Alojamentos por área urbana na extensão territorial do 

Município. Definidos como núcleos e aglomerados urbanos, os lugares geométricos dados 

pelos contornos que envolvem o edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, 

respectivamente na área do Centro Histórico, na área do Plano de Urbanização e na 

restante orla peri-urbana, a conjugação dos três “buffers” em ArcGis, constitui-se numa 

funcionalidade testada em função da densidade e proximidade do edificado entre si, 

permitindo após “agregação”, caracterizar os núcleos edificados, numa coerente 

homogeneidade e fragmentação. 
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Figura 5.8 - Cálculo da Densidade Residencial (DR) em ArcGis 

(Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 687, 700 e American Planning Association 

[APA], 1998 in Song & Knaap, 2004, 214). 
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A Densidade Residencial 10 traduz-se num indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

dispersão urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Este 

indicador baseia-se na quantidade de unidades de alojamento na área urbana por hectare 

(NºUA's/ha): Densidade das UA's = Nº. de Unid. Alojº. / Área urbana (em hectares). 

Quanto maior o rácio, mais elevada a concentração, aglomeração, proximidade interna e 

maior o grau de a continuidade. Inversamente, quanto menor a densidade das UA’s, maior 

a dispersão urbana.  

Na avaliação deste indicador (DR) aplicado à área do Município, segue-se uma 

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: NºUA's/ha < 5 UA 

(Extrem/. Vulnerável); Baixo: 5 UA < NºUA's/ha <= 10 UA (Mto Vulnerável); Médio: 10 

UA < NºUA's/ha <= 25 UA (Vulnerável); Bom: 25 UA < NºUA's/ha <= 50 UA (Em risco); 

Excelente: 50 UA < NºUA's/ha (Resiliente). 

 

5.4.3 CONCENTRAÇÃO 11 

Concentração é o “grau a que o desenvolvimento se fixa desproporcionalmente em 

relativamente poucas unidades de área territorial 12 do total da área urbana, em vez de se 

espalhar uniformemente por toda ela”, ou “grau a que as unidades de habitação ou os 

empregos se fixam desproporcionalmente em relativamente poucas áreas, em vez de se 

distribuírem uniformemente por toda a área urbana” (adaptado de Galster et al., 2001, p. 

690, 700).  

A Figura 5.9 ilustra como com a mesma quantidade de desenvolvimento em cada 

diagrama, A apresenta maior concentração do que B, enquanto o desenvolvimento se 

distribui mais uniformemente em B. Com mais baixa concentração nesta dimensão, o 

padrão de desenvolvimento em B é de maior expansão/dispersão urbana. 

 

 

 

 

 
                                                      
10 Densidade Residencial = número médio de unidades residenciais a dividir pelo nº. de hectares de área 

urbanizada numa área urbana”: Dens_Resid = (nº. unid. resid.) / (área urbanizada em hectares); (Galster 
et al., 2001, p. 687, 700). 

11 Concentração é o “grau a que um dado uso urbano do solo se localiza desproporcionalmente em 
relativamente poucas unidades de medida numa área urbana”, ou “grau a que a edificação se localiza 
desproporcionalmente em relativamente poucas unidades de medida do total da área urbana, em vez de 
se espalhar uniformemente por toda ela”. 

12 Em unidades de 4 hectares ou de milhas quadradas segundo Galster et al., (2001, p. 690, 700). 
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= Limite da Área Urbana
=  Limite da Freguesia
=  Unidades de 4 Hectares
=  Hectare
=  Parcelas Vazias

=  Solo não-urbanizável

A
Concentração Elevada

B
Concentração Baixa

3. CONCENTRAÇÃO
O grau a que o desenvolvimento se localiza em relativamente poucos 
hectares em vez de se dispersar regularmente por uma área urbanizada.

 
Figura 5.9 - Concentração: grau a que o desenvolvimento se fixa mais em 

relativamente poucas unidades de superfície,13 em vez de se espalhar uniformemente 

pela área urbana (adaptado de Galster et al., 2001, p. 692). 

 
                                                      
13 Em unidades de uma milha quadrada (4 hectares), segundo Galster et al., (2001, p. 692). 
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Nomenclatura para a Concentração (três alternativas) (adaptado Galster et al., 2001, p. 

700, 701, 711): 

Unidade da análise: grelhas de uma (1) unidade de superfície 14 

Operacionalização: Três formas de medição: 

1. Grelhas de muito elevada densidade (com respeito às unidades de habitação ou de 

emprego) como percentagem de todas as grelhas com solo urbanizado dentro da área 

urbana. Grelhas de muito elevada densidade são grelhas que duplicam o desvio padrão 

ou estão acima da média da densidade de todas as grelhas nas 100 maiores áreas 

urbanas (ou numa amostra das 100 maiores áreas urbanas); 

2. Ou, Coeficiente de Variação (o desvio padrão dividido pela média) da densidade da 

habitação ou de empregos entre grelhas de um hectare numa área urbana: 

∑∑
==

−=
M

m

M

m
MmiDMuiDmiDuiCOV

1

2/1

1

2 ]/)(/[)/])()([()( ,                       (2) 

 

 Coef_Variaç_Concentr_Habit. = raiz quadrada do somatório do quadrado da 

diferença entre a densidade da habitação por hectare e a densidade da habitação 

em área urbana, a dividir pelo número de unidades de superfície (4 hectares), 

tudo a dividir pelo somatório da densidade da habitação por hectare de área 

urbanizável sobre a área urbana em unidades de 4 hectares. 

 

3. Ou, Índice delta: Análogo ao “índice de dissemelhança”, podendo ser interpretado 

como a parte/porção do uso do solo i (i.e., unidades de habitação) que seria necessário 

fazer deslocar relativamente às unidades de área de escala m (hectares) para se alcançar 

uma distribuição uniforme em toda a área urbana (AU) (Massey e Denton, 1988 in 

Galster et al., 2001, p. 700, 701). Maiores valores de DELTA traduzem maior 

concentração de um uso em certas sub-áreas, e consequentemente menor expansão/ 

dispersão urbana; 

 |]/[])(/)([|)2/1()(
1

AuAmuiTmiTuiDELTA
M

m
∑
=

−= ,                                 (3) 

Segundo Galster et al., (2001, p. 690), uma área urbana pode desenvolver-se 

continuamente, mas em nenhuma área urbana tal ocorre uniformemente. Assim, a 

dimensão da densidade nada nos diz sobre como se distribuem os usos residenciais. Por 

                                                      
14 Grelhas de uma milha quadrada (4 hectares), segundo Galster et al., (2001, p. 700, 701). 
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sua vez a concentração distingue as áreas urbanas em que a maior parte das unidades de 

habitação ou de emprego se fixam em poucos lugares a densidades relativamente elevadas 

daquelas em que o desenvolvimento se distribui mais uniformemente pela paisagem 

urbana. 
 
Índice do Espaço Urbano como aplicação prática no cálculo da concentração 

Com base na orientação preconizada por Galster et al., (2001), e tendo como instrumento 

de medição e avaliação o ArcView/ArcGis 9, procede-se à determinação do Índice do 

Espaço Urbano relativamente à área urbana na extensão territorial do Município. 

Definidos como núcleos e aglomerados urbanos, os lugares geométricos dados pelos 

contornos que envolvem o edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente 

nas áreas do Centro Histórico, do Plano de Urbanização e na restante extensão peri-urbana, 

a conjugação dos três “buffers” em ArcGis, constitui-se numa funcionalidade testada em 

função da densidade e proximidade do edificado. 
 
 
O Índice de Espaço Urbano (IEU) traduz-se num indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da concentração e dispersão urbana numa área urbanizável: Índice de Espaço 

Urbano por Freguesia (AEU/AU) = Área do espaço urbano / Área urbanizável. Quanto 

maior o rácio (AEU/AU) resultante da divisão entre a área do espaço urbano (AEU) e a 

área territorial urbanizável, maior a concentração. Inversamente, quanto menor o rácio 

(AEU/AU) entre a área do espaço urbano e a área urbanizável maior a dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (DR) aplicado à área do Município, segue-se uma 

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: AEU/AF < 0,01 (Extrem/. 

Vulnerável); Baixo: 0,01 < AEU/AF <= 0,03 (Mto Vulnerável); Médio: 0,03 < AEU/AF 

<= 0,05 (Vulnerável); Bom: 0,05 < AEU/AF <= 0,07 (Em risco); Excelente: 0,07 < 

AEU/AF (Resiliente). 
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Figura 5.10 - Cálculo do Índice de Espaço Urbano (IEU) em ArcGis 

(Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 11) 
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5.4.4 AGLOMERAÇÃO 

Aglomeração é o “grau a que o desenvolvimento em termos de usos residenciais e não-

residenciais dentro de uma qualquer grelha (célula) de unidade de superfície (4 hectares) 
15 se aglomera/ aglutina mais numa das suas grelhas (células) de ¼ da unidade de 

superfície (1 hectare) 16 (contrariamente a uma dispersão regular por todas elas)”, o 

“grau a que o desenvolvimento se aglutina com usos residenciais e não-residenciais 

dentro de uma qualquer grelha (célula) de unidade de superfície (4 hectares) minimizando 

a ocupação de algumas das unidades de ¼ da unidade de superfície de área urbana” (1 

hectare), ou o“grau a que o desenvolvimento na área de qualquer das grelhas de unidade 

de superfície (4 hectares), se aglutina mais num dos quatro quadrados de ¼ da unidade de 

superfície (1 hectare)”, inversamente a uma dispersão uniforme (adaptado de Galster et 

al., de 2001, p. 691/701). 

Na Figura 5.11 o desenvolvimento em A é aglomerado ocupando metade ou menos de 

metade da área do solo em cada um dos quadrados maiores. Em B, o desenvolvimento em 

cada quadrado maior distribui-se mais uniformemente. Considera-se assim nesta dimensão, 

o desenvolvimento em B como de maior expansão urbana.  

Nomenclatura da aglomeração (adaptado de Galster et al., 2001, p. 701, 711): 

Unidades da análise: grelhas de 1 hectare e de 4 hectares. 17  

Operacionalização: Média dos desvios padrão relativamente à densidade de um uso 

particular do solo (p. exº., unidades de habitação ou unidades de emprego) considerando as 

4 células de 1 hectare de cada unidade de 4 hectares 18 de solo urbano, estandardizada pela 

densidade média das grelhas de escala m (de 4 hectares) (adaptado de Galster et al., 2001, 

p. 701). 

∑ ∑∑
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Aglom_Habit. = raiz quadrada do somatório do quadrado da diferença entre a densidade 

da habitação por hectare e a densidade da habitação em área urbana, a dividir por 4, a 

dividir pela área urbana, e a dividir pelo resultado da divisão entre a densidade da área 

urbanizada e a área urbana. 

 

                                                      
15 Em cada unidade de milha quadrada, segundo Galster et al., (2001, p. 691, 701). 
16 Grelhas de meia milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 688, 700), logo de 129,5 hectares. 
17 Grelhas de meia milha quadrada e de uma milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 691, 701). 
18 Em cada unidade de milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 701). 
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3. AGLOMERAÇÃO
Grau a que a edificação se aglutina para minimizar a quantidade de 
solo dentro de cada unidade de medida do solo urbanizado ocupado
por usos residenciais e não-residenciais.

= Limite da Área Urbana
= Limite da Freguesia
= Unidades de 4 Hectares
= Hectares
= Parcelas Vazias

= 5 unidades
= Solo não urbanizável

A

B

Desenvolvimento Aglomerado

Desenvolvimento não- Aglomerado

 
Figura 5.11 - Aglomeração: grau a que o desenvolvimento através de unidades do uso 

residencial ou não-residencial se aglutina mais em ¼ da unidade de superfície (1 

hectares) para minimizar a quantidade de solo urbanizado nas restantes células de 

cada unidade de superfície (4 hectares) 19 (readaptado de Galster et al., 2001, p. 693). 

                                                      
19 Em cada unidade de milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 693). 
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A expansão urbana é frequentemente considerada como antónimo de um desenvolvimento 

concentrado/aglomerado de modo a que a sua ocupação se faça numa pequena parcela a ela 

associada (Gordon e Richardson, 1997, In Galster et al., 2001, p. 692). O desenvolvimento 

pode ser denso e concentrado e ainda assim não ser aglomerado (por estar uniformemente 

disperso por todas as grelhas de alta e baixa densidade). Inversamente, uma área urbana 

poderá apresentar baixas densidades e uma concentração baixa, mas a aglomeração ser 

elevada no caso dos usos urbanizados dentro de uma grelha estarem fortemente 

aglutinados.  

 

Densidade dos Edifícios como aplicação prática no cálculo da aglomeração 

Com base na orientação preconizada por Galster et al., (2001), e tendo como instrumento 

de medição e avaliação o ArcView/ArcGis 9, procede-se à determinação Densidade dos 

Edifícios em área urbana na extensão territorial do Município. Definidos como núcleos e 

aglomerados urbanos, os lugares geométricos dados pelos contornos que envolvem o 

edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente nas áreas do Centro 

Histórico, do Plano de Urbanização e na restante extensão peri-urbana, a conjugação dos 

três “buffers” em ArcGis, constitui-se numa funcionalidade testada em função da 

densidade e proximidade do edificado. 

 

A Densidade dos Edifícios 20 traduz-se num indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

aglomeração e da dispersão urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou 

aglomerado urbano. Este indicador é dado pelo rácio entre o Nº. de edifícios em zona 

urbana e a respectiva área (NºEdif/ha): Densidade dos Edifícios por hectare = Nº. de 

Edifícios / Área urbana em hectares. Quanto maior o rácio e maior o número de edifícios 

em área urbana, mais elevado o nível de aglomeração. Inversamente, ao menor o rácio 

corresponde maior dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (DE) aplicado à área do Município, segue-se uma 

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: NºEdif < 2 Ed/ha 

(Extrem/. Vulnerável); Baixo: 2 Ed/ha < NºEdif <= 4 Ed/ha (Mto Vulnerável); Médio: 4 

Ed/ha < NºEdif <= 6 Ed/ha (Vulnerável); Bom: 6 Ed/ha < NºEdif <= 10 Ed/ha (Em risco); 

Excelente: 10 Ed/ha <= NºEdif (Resiliente). 

                                                      
20 Densidade das unidades de habitação - número de unidades de habitação - “UH” a dividir pela área em 

zona residencial na “unidade de vizinhança”; quanto maior for o rácio, mais elevada é a densidade. 
Densidade das UH = Nº. de Unidades de Habitação “UH” / Área em Zona Residencial (Galster et al., 
2001, p. 687, 700). 
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Figura 5.12 - Cálculo da Densidade dos Edifícios em ArcGis   

(adaptado de Galster et al., 2001, 687, 700 e American Planning Association [APA], 1998 

in Song & Knaap, 2004, 214) 
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5.4.5 CENTRALIDADE21 

Centralidade é o “grau a que o desenvolvimento residencial ou não-residencial está 

localizado perto do centro de negócios (CBD) de uma área urbana”, ou “grau a que as 

observações de um dado uso do solo se localizam perto do CBD de uma área urbana” 

(adaptado de Galster et al., 2001, p. 694, 701).  

A Figura 5.13 ilustra uma área muito centralizada e uma outra com baixo nível de 

centralidade, e consequentemente de maior expansão urbana relativamente à centralidade. 

Duas medidas alternativas se nos oferecem para a nomenclatura da centralidade 

(adaptado Galster et al., 2001, p. 701, 712): 

Unidade de análise: grelhas de uma unidade de superfície (4 hectares) 22  

Operacionalização: São duas as formas de medição, definindo-se em ambas o CBD como 

o centróide relativo ao núcleo urbano central ou o local do edifício dos Paços do Concelho. 

1. Distância média de um uso do solo (i.e., unidades de habitação) ao CBD. Tal é medido 

como o inverso da média do somatório das distâncias do centro da grelha do CBD ao 

centro de cada grelha de cada unidade de superfície (4 hectares) a dividir pelo número 

de observações do uso do solo (i.e., unidades de habitação) na grelha, com a média 

estandardizada resultante da raiz quadrada da área urbana. Os valores mais baixos 

reflectem maior expansão urbana. 

• Distância média de um uso do solo (i.e., unidades de habitação) ao CBD: 

∑
=

=
M

m
miTmkFAuiTDistCBD

1

2/1 )(),(/)()( ,                                       (5) 

 Dist_méd_uso_Habit._ao_CBD = inverso do número total de habitações a dividir 

pelo somatório das distâncias entre os centróides da grelha k e da grelha m 

considerando o número das unidades de habitação em território m. 

• Índice de Centralidade: 

  ∑ ∑
= =

−−−=
H

h

H

h
AhhjTAhhjTujÍndCEN

1 1
]1][)(]][1)([)( ,                    (6) 

 Índice_Centralid_Habit. = somatório do total de observações de uso j numa área 

h menos 1, vezes total de área urbanizável em área urbana h, menos o somatório 

do total de observações de uso j numa área h, vezes total de área urbanizável em 

área urbana h menos 1. 
                                                      
21 Centralidade - grau a que um dado uso do solo urbano está em média, localizado próximo do núcleo 

urbano central da área urbana desenvolvida, ou grau a que o desenvolvimento residencial ou não-
residencial se localiza próximo do centro de negócios (CBD) de uma área urbana. 

22 Grelhas de uma milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 694, 701). 
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= Limite da Área Urbana
= Limite da Freguesia
= Unidades de 4 Hectares
= Hectares
= Parcelas Vazias

= Solo não urbanizável
= 5 unidades 
= Centro de Negócios (CBD)

A
Área de Elevada 
Centralidade

B

5. CENTRALIDADE
O grau a que o desenvolvimento numa área urbana se localiza próximo 
do “centro de negócios” (Central Business District - CBD).

Área de baixa Centralidade

 
Figura 5.13 - Centralidade: grau a que o desenvolvimento numa área urbana se situa 

perto do CBD  (adaptado de Galster et al., 2001, p. 695). 
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O índice de centralidade é obtido com recurso ao SIG (Sistema de Informação 

Geográfica), através do qual se estabelece uma série de anéis concêntricos a partir do 

centro do CBD (com raios de 200 metros 23). Compara-se depois a rapidez com que a 

população ou qualquer uso do solo em análise se acumula progressivamente do anel 

interior para o exterior (Galster et al., 2001, p. 702). 

Se virtualmente todas as observações de um uso específico do solo se acumularem dentro, 

por exemplo, dos dois anéis mais interiorizados, e estes anéis representem apenas uma 

pequena fracção da área urbana, a centralidade registará um valor elevado. No outro 

extremo, caso poucos usos se localizem perto do centro, e a maior parte esteja por sua vez 

próximo da orla urbana, a área do solo acumulará mais rapidamente do que o uso 

específico do solo movendo-se para o exterior, e a centralidade terá um valor baixo 

(negativo), significando nesta dimensão um maior grau de expansão urbana.  

A perda de centralidade é um dos lamentos mais comuns em torno da expansão urbana. 

Em regra, tal refere-se à extensão a que o desenvolvimento se difunde na paisagem a partir 

do núcleo histórico ou CBD de uma área urbana. A descentralização de áreas urbanas é 

frequentemente citada como uma causa para maiores distâncias e tempos de percurso, e de 

ineficácia em relação ao uso do solo. A centralidade de uma área urbana aumenta à medida 

que encurta o raio a partir do CBD em relação ao qual a grande proporção do 

desenvolvimento se localiza. Uma área apresenta maior expansão urbana, sempre que 

sejam requeridas maiores distâncias ao centro para conter a mesma proporção de 

desenvolvimento (Galster et al., 2001, p. 694). 

 

Índice de Centralidade Urbana como aplicação prática no cálculo da centralidade 

Com base na orientação preconizada por Galster et al., (2001), e tendo como instrumento 

de medição e avaliação o ArcView/ArcGis 9, procede-se à determinação do Índice de 

Centralidade Urbana em relação à área urbana no território do Município. Definidos como 

núcleos e aglomerados urbanos, os lugares geométricos dados pelos contornos que 

envolvem o edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente nas áreas do 

Centro Histórico, do Plano de Urbanização e na restante extensão peri-urbana, a 

conjugação dos três “buffers” em ArcGis, constitui-se numa funcionalidade em função da 

densidade e proximidade do edificado. 

                                                      
23 Raios de uma milha segundo Galster et al., (2001, p. 702). 
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Figura 5.14 - Cálculo do Índice de Centralidade Urbana (ICU) em ArcGis (indicador 

adaptado de Galster et al., 2001, p. 694, 701 e de Pratt et.  al.,  2004a, 13) 
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O Índice de Centralidade Urbana (ICU) traduz-se num indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da centralidade e da dispersão urbana de uma área territorial em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Este indicador baseia-se na distância entre os centróides 

das áreas urbanas e o centro da cidade (CBD). Quanto mais próximos os centróides das 

áreas urbanas em relação ao CBD, maior o nível de centralidade, de acessibilidade externa 

e proximidade externa. Inversamente, quanto mais afastados os centróides das áreas 

urbanas ao CBD maior a dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (ICU) aplicado à área do Município, segue-se uma 

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: 8000m < IC (Extrem/. 

Vulnerável); Baixo: 6000m < IC <= 8000m; (Mto Vulnerável); Médio: 4000m < IC <= 

6000m (Vulnerável); Bom: 2000m < IC <= 4000m (Em risco); Excelente: IC <= 2000m 

(Resiliente).   

 

5.4.6 NUCLEARIDADE 

Nuclearidade é a “dimensão pela qual uma área urbana é caracterizada em relação a um 

padrão de desenvolvimento mononuclear (ao contrário de polinuclear)” ou “dimensão 

pela qual uma área urbana é caracterizada em relação a um padrão mononuclear de 

desenvolvimento” 24 (adaptado de Galster et al., 2001, p. 694, 702). 

Na Figura 5.15, A ilustra uma área urbana mononuclear e B representa uma área 

polinuclear (Galster et al., 2001, p. 695).  

Nomenclatura para a Nuclearidade  

Unidade de análise: grelhas de 1 unidade de superfície (4 hectares) 25  

Operacionalização: A nuclearidade envolve a identificação dos nós ou dos núcleos através 

das seguintes etapas (Galster et al., 2001, p. 702, 712): 

1.  Identificar da densidade mais elevada (em termos conjuntos de unidades de habitação e, 

separadamente de unidades de emprego) por grelha de 1 unidade de superfície (4 

hectares) em área urbana; 

2.  Adicionar ao nó todas as grelhas adjacentes que estão dentro de um desvio padrão 

relativamente à densidade desta grelha de elevada densidade, considerando também os 

nós adjacentes aos nós adicionados, desde que estejam dentro do desvio padrão da 

grelha de mais densidade elevada. O resultado é o nó central - c;  

                                                      
24 (Mono-) Nuclearidade - grau a que o desenvolvimento se caracteriza por um padrão de um só nó em 

relação a um dado uso urbano do solo, ou a dimensão a que uma área urbana se caracteriza por um padrão 
de desenvolvimento monocêntrico (versus policêntrico). 

25 Grelhas de 4 hectares ou uma milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 702, 712). 
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3.  Recalcular a densidade do núcleo c de elevada densidade anteriormente combinado (por 

# 2); 

4.  Considerar todas as restantes grelhas de uma unidade de superfície (4 hectares) 26 na 

área urbana que estejam dentro de um desvio padrão da densidade recalculada (por # 3) 

como núcleos separados - n, contando que não estejam imediatamente adjacentes a um 

núcleo existente; 

5.  Adicionar as grelhas adjacentes aos núcleos identificados em # 4 que estejam dentro de 

um desvio padrão do núcleo recalculado de elevada densidade - c (por # 3). 

 

Medição: Segundo Galster et al., (2001, p. 703), poderão ser definidas duas medições 

alternativas: 

1. O número dos nós (medição do grau de polinuclearidade): 

∑ +=+= NcncNós ,                                                                                (7) 

 Número_de_nós ou Grau_de_Polinuclearidade = nó central + somatório do 

número de núcleos. 
Considerando: 

c = nó central;  

n = núcleos separados; 

N = somatório de todos os núcleos; 

2. O número das observações (unidades de habitação) no núcleo central (de densidade 

elevada) como uma percentagem do número das observações em todos os núcleos 

(medição do grau de mononuclearidade): 

∑
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])()(/[)( ,                                        (8) 

 Grau_de_Mononuclearidade = número total de observações no núcleo central a 

dividir pela soma do número total de observações no núcleo central + somatório 

de observações dos núcleos com idêntico desvio padrão. 
Considerando: 

i = um tipo particular de uso do solo ou de observação espacialmente baseada, tanto de uso residencial 

(utilizando-se unidades de habitação) ou de uso não-residencial (utilizando-se empregados);  

c = nó central;  

n = núcleos separados; 

T(i)c = número total de observações quanto ao uso do solo i (habitação) no nó central c; 

T(i)n = número total de observações quanto ao uso do solo i (habitação) no núcleo separado n; 

                                                      
26 Grelha de 4 hectares uma milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 702, 712). 
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=  Limite da área urbana
=  Limite da Freguesia
=  Unidades de 4 hectares
=  Hectares
=  Parcelas vazias

=  Solo não-urbanizável
=  5 unidades

A

B

6. NUCLEARIDADE
A dimensão pela qual uma área urbana é caracterizada por um padrão 
mononuclear ou polinuclear de desenvolvimento.

Área Mononuclear

Área Polinuclear

 
Figura 5.15 - Nuclearidade: Medida com que a área urbana é caracterizada por um 

padrão mononuclear ou polinuclear de desenvolvimento  

(adaptado de Galster et al., 2001, p. 696). 
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A centralidade é a medida que melhor serve às áreas urbanas mononucleares. 

Progressivamente, as áreas urbanas tornaram-se polinucleares enquanto os históricos 

CBD’s declinaram em termos relativos ou absolutos, a favor de centros exteriores e de 

cidades de bordadura crescendo em escala, e de diferentes centros com funções mais 

especializadas, como centros financeiros, centros de tecnologia, “retail parks”, ou 

conjuntos manufactureiros e industriais.  

Se o CBD de uma área urbana for o único locus de intenso desenvolvimento, essa área terá 

uma estrutura mononuclear, sendo a sua nuclearidade maximizada. Se as mesmas 

actividades se dispersam por diversos lugares intensamente desenvolvidos, e cada um 

contiver uma aglomeração de actividades que represente uma proporção substancial do 

total de tais actividades na região, então será polinuclear.  

A nuclearidade e a concentração não necessitam de estar intimamente relacionadas. Uma 

área urbana poderá ter um só núcleo ou muitos núcleos, mas se as suas densidades não 

forem significativamente maiores do que a densidade média do resto da área urbana, a 

concentração será baixa. Um padrão polinuclear reduz custos ao encurtar as distâncias ao 

trabalho, podendo contudo fazer aumentar outros custos, como os valores do solo na 

proximidade dos principais nós de emprego (Galster et al., 2001, p. 694). 

 

Índice de Nuclearidade Urbana como aplicação prática no cálculo da nuclearidade 

Com base na orientação preconizada por Galster et al., (2001), e tendo como instrumento 

de medição e avaliação o ArcView/ArcGis 9, procede-se à determinação do Índice de 

Nuclearidade Urbana em relação à área urbana do Município. Definidos como núcleos e 

aglomerados urbanos, os lugares geométricos dados pelos contornos que envolvem o 

edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente nas áreas do Centro 

Histórico, do Plano de Urbanização e na restante extensão peri-urbana, constituindo-se a 

conjugação dos três “buffers” em ArcGis, estes traduzem-se numa funcionalidade testada 

em função da densidade e proximidade do edificado. 
 
O Índice de Nuclearidade Urbana (INU), traduz-se num indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da nuclearidade e da dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou 

aglomerado urbano. Este indicador baseia-se no padrão de nuclearidade ou de 

desenvolvimento nuclear da área urbana do Município, sendo dado pelo Índice de 

Nuclearidade do Município = Desvio padrão relativo à área dos núcleos urbanos (dpNU) 

em que se decompõe a área urbana do Município. Quanto menor o Índice de Nuclearidade 
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ou o Desvio Padrão de uma área urbana, menor o seu nível de nuclearidade, acessibilidade 

interna, densidade, continuidade, concentração, aglomeração, proximidade interna e maior 

o grau de dispersão urbana. 

 
 

Figura 5.16 - Cálculo do Índice de Nuclearidade Urbana (ICU) em ArcGis 
(Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 694, 702) 

 



 CAPÍTULO 5 - MEDIÇAÕ DA EXPANSÃO URBANA EM COIMBRA 
 

 329

Na avaliação deste indicador (INU) aplicado à área do Município, segue-se uma 

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: INF/DP < 0,5  (Extrem/. 

Vulnerável); Baixo: 0,5 < INF/DP <= 1 (Mto Vulnerável); Médio: 1 < INF/DP <= 1,5 

(Vulnerável); Bom: 1,5 < INF/DP <= 2,5 (Em risco); Excelente: 2,5 < INF/DP (Resiliente). 

 

5.4.7 MISTURA DE USOS  

Mistura de Usos é o “grau a que dois diferentes usos do solo coexistam numa mesma área 

de pequenas dimensões, sendo isto comum em toda a área urbana”, ou “grau a que 

números substanciais de dois usos diferentes do solo (i.e., unidades de habitação e de 

emprego) coexistam numa mesma área, sendo típico este padrão por toda a área urbana” 

(adaptado de Galster et al., 2001, p. 695, 703).  

Na Figura 5.17 ilustra-se a mistura de usos do solo numa grelha. Em A, cada quadrado 

contém uma proporção idêntica de unidades de habitação e de emprego nas áreas urbanas, 

sendo este padrão de um elevado nível na mistura de usos típico de toda a área. Em B, cada 

quadrado contém um único uso do solo e representa o mais baixo grau na mistura; nesta 

dimensão, a expansão urbana é consequentemente maior. 

Nomenclatura para a mistura de usos (adaptado de Galster et al., 2001, p. 703, 713): 

Unidades de análise: grelhas de uma unidade de superfície (4 hectares) 27.  

Operacionalização: Para operacionalizar este conceito emprega-se uma versão do “índice 

de exposição” de Massey e Denton (1988). Uma interpretação intuitiva deste índice é o da 

densidade média de um uso específico do solo (i.e., unidades de habitação) relativamente a 

um outro uso do solo (i.e., unidades não-residenciais ou de emprego). 

∑
=

=
M

m

uiDujTmjDmiDjaiUsosMist
1

)(/]))(/)([*)(()(_ ,                          (9) 

[min = 0; máx = max D(i)m observado em qualquer área ocupada por j ] 

 Mist_Usos_habitação_e_emprego = somatório de (D(i)m = densidade do uso  do 

solo i (habitação) relativamente à área urbanizável em m) * [D(j)m = densidade 

do uso (emprego) do solo j relativamente à área urbanizável em m = T(j)m/Am / 

T(j)u = número total de observações do uso do solo j (emprego) na área urbana 

(AU) u.] / D(i)u = densidade do uso  do solo i (habitação) relativamente à área 

urbanizada em área urbana (AU) AU = T(i)u/Au. 

 

                                                      
27 Grelhas 4 hectares ou de uma milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 703). 
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7. MISTURA DE USOS
Grau em que dois diferentes usos do solo coexistem em regra dentro 
de um pequena área urbanizada e sendo tal característica comum por 
toda a área urbana.

= Limite da Área Urbana
= Limite da Freguesia
= Unidades de 4 Hectares
= Hectares
= Parcelas Vazias
= 5 unidades residenciais
= 5 unidades não-residenciais
= Solo não urbanizável

A

B

Área Urbana tipificada 
pela Mistura de Usos 
nas suas comunidades

Área Urbana tipificada por 
Usos Únicos nas suas 
comunidades

 
Figura 5.17 - Mistura de usos: O grau em que dois diferentes usos urbanos do solo 

existem numa mesma pequena área, sendo este o padrão típico na restante área 

urbana (adaptado de Galster et al., 2001, p. 698) 

 



 CAPÍTULO 5 - MEDIÇAÕ DA EXPANSÃO URBANA EM COIMBRA 
 

 331

Considerando:  

i = tipo específico de uso do solo ou observação espacial (habitação), podendo no entanto considerar-se de 

uso residencial (unidades de habitação) como de uso não-residencial (empregos);  

j = tipo diferente de uso do solo relativamente a i (emprego); 

u = a maior escala espacial utilizada na análise (área urbana); toda a área urbana (AU).  

m = escala espacial média adoptada na análise: unidade de 4 hectares; 1, 2..., m..., M - estes quadrados de 

tamanho médio integram-se na área urbana (AU) u.  

T(i)m = número total de observações do uso do solo i (habitação) em área do solo m (que também está 

contido em u). 

T(j)m = número total de observações do uso do solo j (emprego) em área do solo m (que também está 

contido em u). 

T(i)u = número total de observações do uso do solo i (habitação) na área urbana (AU) u. 

T(j)u = número total de observações do uso do solo j (emprego) na área urbana (AU) u. 

D(i)u = densidade do uso do solo i (habitação) relativamente à área urbanizada em área urbana (AU) AU = 

T(i)u/Au.  

Au = total de área urbanizada dentro da área urbana (AU) u; )(
1

Am
M

m
Pm∑

=
=  

D(i)m = densidade do uso  do solo i (habitação) relativamente à área urbanizável em m = T(i)m/Am. 

D(j)m = densidade do uso do solo j (emprego) relativamente à área urbanizável em m = T(j)m/Am. 

Am = total da área urbanizada dentro de uma grelha de escala espacial m = Pm.  

Pm = proporção de área do solo de escala espacial m dentro de u. 

 

Uma outra característica atribuída à expansão urbana é a da separação de diferentes tipos 

de uso do solo entre si (Vermont Forum on Sprawl, 1999 in Galster et al., (2001, p. 696) e 

a correspondente segregação dos desenvolvimentos residenciais suburbanos, sobretudo 

devido à dimensão mínima dos lotes nas diferentes categorias do zonamento.  

A expansão urbana tanto pode causar como decorrer de padrões de uso exclusivo do solo, 

incluindo a separação das habitações, dos locais de trabalho e dos serviços, bem como da 

segregação em termos de rendimentos entre comunidades residenciais. À medida que 

diminui a mistura de usos numa comunidade, aumenta o tempo de viagem e a distância 

para os que lá vivem ou trabalham. Se for típica a exclusividade de usos em pequenas áreas 

de uma área urbana, poder-se-ão agravar as desvantagens atribuídas à expansão urbana, 

como o congestionamento do tráfego, as distâncias de percurso e os tempos de viagem.  

Segundo Galster et al., (2001, 697), a mistura de usos do solo, ou a sua falta, é 

frequentemente determinado através da medição da acessibilidade, como quilómetros-



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 332

veículo28 ou o tempo gasto no percurso. Tais medidas não distinguem contudo a extensão 

de que resultam, isto é, se de usos exclusivos do solo ou das misturas ou de outros factores, 

como do comportamento dos residentes.  

 

Densidade de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais como aplicação prática 

no cálculo da mistura de usos 

Com base na orientação preconizada por Galster et al., (2001), e tendo como instrumento 

de medição e avaliação o ArcView/ArcGis 9, procede-se à determinação da Densidade de 

Mistura de Usos do Solo em relação à área urbana do Município. Definidos como núcleos 

e aglomerados urbanos, os lugares geométricos dados pelos contornos que envolvem o 

edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente nas áreas do CH, do PU e 

na restante extensão peri-urbana, e constituindo-se a conjugação dos três “buffers” em 

ArcGis, estes traduzem-se numa funcionalidade testada em função da densidade e 

proximidade do edificado. 

 

A Densidade de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais (DMRUS) traduz-se num 

indicador urbanístico aplicável à avaliação da mistura de usos e da dispersão urbana de 

uma área em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Este indicador baseia-se na mistura 

real de usos do solo não residenciais na área urbana, sendo dado pelo rácio entre a soma 

das unidades de uso comercial, industrial e público a dividir pela área territorial dos 

respectivos núcleos/aglomerados urbanos: Densidade da Mistura Real de Usos do Solo 

Não Residenciais = Somatório do nº. de unidades comerciais, industriais e públicas / nº. 

de hectares em área urbana. Quanto menor o rácio (DMRUS), menor o nível de mistura 

de usos do solo e mais elevado o grau de dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (DR) aplicado à área do Município, segue-se uma 

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: MRU/ha < 0,15 (Extrem/. 

Vulnerável); Baixo: 0,15 < MRU/ha <= 0,25 (Mto Vulnerável); Médio: 0,25 < MRU/ha <= 

0,45 (Vulnerável); Bom: 0,45 < MRU/ha <= 0,65 (Em risco); Excelente: 0,65 < MRU/ha 

(Resiliente). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
28 Galster et al., (2001, p. 713), considera milhas-veículo. 
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Figura 5.18 - Cálculo da Densidade de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais 
(DMRUS)  em ArcGis  (adaptado de Galster et al., 2001, 695, 703 e APA, 1998 in Song & 

Knaap, 2004, 214) 
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5.4.8 PROXIMIDADE 

Proximidade é o “grau a que os diferentes usos do solo estão próximos entre si numa área 

urbana”, ou “grau a que um uso específico ou um par de usos do solo estão próximos 

entre si numa área urbana” 29 (adaptado de Galster et al., 2001, p. 703). 

Na Figura 5.19, A ilustra uma área urbana com elevada proximidade de usos do solo, 

enquanto B ilustra uma área com baixa proximidade.  

Nomenclatura para Proximidade (adaptado de Galster et al., 2001, p. 703, 704, 713): 

Unidade de análise: grelhas de uma unidade de superfície (4 hectares) 30. 

Operacionalização: Esta medida pode ser definida não apenas para um dado uso (a 

distância média entre unidades de habitação ou de emprego, etc.), como de modo mais útil, 

entre usos. Pode por exemplo, caracterizar-se a proximidade entre a habitação e o emprego 

como uma medida de expansão urbana melhor associada à desarticulação espacial.  

Medição: Neste caso as formas de medição são adaptações dos índices desenvolvidos por 

White (1986; In Galster et al., 2001). Relativamente e uma área urbana, determina-se o 

valor médio da distância entre um dado uso do solo i e todas as observações de outro uso j 

(incluindo a possibilidade de i = j). 

Depois considera-se cada uma das distâncias entre o centróide de uma dada área - uma 

unidade de superfície (4 hectares) m e o centróide de uma outra área - uma unidade de 

superfície (4 hectares) k e avalia-se o resultado pela proporção do uso do solo de interesse j 

na área representada pela área alvo k. Para tal, utiliza-se o centróide da área m da grelha 

como origem e calcula-se o valor da distância a todos os outros centróides da área urbana e 

somando todos os valores das distâncias para obter a média.31 

Repete-se este procedimento para todas as áreas de uma unidade de superfície (4 hectares)  

como ponto de origem para as distâncias; todas estas observações são pesadas pela 

proporção da partilha do uso do solo nas áreas urbanas / representadas na área m da grelha. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29 Proximidade - grau a que as observações de um único (ou diferentes) uso(s) urbano(s) do solo estão 

próximos entre si numa área urbanizada. 
30 Grelhas de 4 hectares ou de uma milha quadrada segundo Galster et al., (2001, p. 703). 
31 Note-se que quando k=m, a distância é igual a 0. 
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= Limite da Área Urbana
= Limite da Freguesia
= Unidades de 4 Hectares
= Hectare
= Parcelas Vazias

= Solo não-urbanizável
= 5 Unidades Residenciais
= 5 Unidades não-Residenciais

A

B

8. PROXIMIDADE
O grau a que diferentes usos do solo estão próximos entre si numa 
área urbana.

Elevada Proximidade de Usos

Baixa Proximidade de Usos

 
Figura 5.19 - Proximidade: O grau a que os diferentes usos do solo estão próximos 

entre si numa área urbana (adaptado de Galster et al., 2001, p. 699). 
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A distância média entre quaisquer duas observações aleatórias escolhidas de entre 

diferentes usos do solo i e j pode ser expressa como: 

∑∑
= =

=
M

m

M

k

uiTmiTujTkjTmkjiFujiDIST
1 1

))(/)(]()(/)([),(),( ,                (10) 

[min = 200 metros; máx = ilimitado] 

• Dist_méd_entre_Usos_Diferentes = somatório de F(i,j)mk = distância entre os 

centróides da grelha m e da grelha k, relativamente aos usos i (habitação) e j 

(emprego) T(j)k = número total de observações (emprego) do uso do solo j em área 

do solo k (que também está contido em u) / T(j)u = número total de observações 

(emprego) do uso do solo j na área urbana (AU) u * T(i)m = número total de 

observações (habitação) do uso do solo i em área do solo m (que também está 

contido em u) / T(i)u = número total de observações (habitação) do uso do solo i na 

área urbana (AU) u. 

 Dist_méd_entre_Usos = somatório de F(i,j)mk [T(j)k / T(j)u] * T(i)m / T(i)u. 

Faz sentido estandardizar estas medições de distância, visto que quanto maior for uma área 

urbana, ela apresentará consequentemente maiores distâncias médias entre qualquer par de 

usos do solo. Para esta estandardização, determina-se em computador a distância média 

entre os centróides das áreas de escala média da grelha M: 

∑∑
= =

=
M

m

M

k
MFmkDISTu

1 1
/ ,                                                                               (11) 

[min = 200 metros; máx = ilimitado] 

• Dist_méd_entre_Centróides = somatório Fmk = distância entre os centróides da 

grelha m e da grelha k / M = escala espacial média adoptada na análise: unidade de 4 

hectares; 1, 2..., m..., M - estes quadrados de tamanho médio integram-se na área 

urbana (AU) u. 

 Dist_méd_entre_Centr. = somatório Fmk / M. 

Nos termos enunciados, poder-se-á expressar a medição da proximidade para o caso do 

INTRA-USO, como: 

1)],(/[)( −= jjDISTDISTujPROX                                                         (12) 

• Intra-uso = [DISTu = distância média entre os centróides das áreas de escala 

média da grelha M / DIST(j,j) = distância média entre duas quaisquer observações 

aleatórias escolhidas do mesmo uso do solo j na área urbana] - 1. 

 Intra-uso = [DISTu / DIST(j,j)] - 1. 
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Proximidade é a dimensão que estabelece a distância típica entre usos diferentes. Por 

exemplo, a distância a que os empregos e a habitação dos trabalhadores de menores 

recursos se desarticulam espacialmente, afecta as oportunidades económicas. E a distância 

média que os trabalhadores terão que viajar para o emprego, ou os consumidores até às 

lojas, contribui para gerar as externalidades atribuídas à expansão urbana.  

Enquanto a proximidade entre os mesmos usos se traduz numa característica significante 

na aglomeração de actividades relacionadas no espaço urbano, tal parece ser uma 

característica menos significante da expansão urbana do que a proximidade de usos 

diferentes mas complementares, tais como a habitação e o emprego ou os bens de consumo 

(Galster et al., 2001, p. 697). 

Conceptualmente, a proximidade é a distância média que as pessoas têm de percorrer de 

uma “habitação” ou área residencial até um “alvo” ou área de emprego. As áreas urbanas 

onde a maior parte das pessoas têm que viajar grandes distâncias, apresentam uma menor 

proximidade entre os usos, sendo consequentemente consideradas como apresentando 

maior expansão urbana.  
 
Distância às Unidades de Actividade Económica na determinação da proximidade 

Com base na orientação preconizada por Galster et al., (2001), e tendo como instrumento 

de medição e avaliação o ArcView/ArcGis 9, procede-se à determinação da Distância 

mínima às Unidades de Actividade Económica em relação à área urbana do Município. 

Definidos como núcleos e aglomerados urbanos, os lugares geométricos dados pelos 

contornos que envolvem o edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente 

nas áreas do CH, do PU e na restante extensão peri-urbana, constituindo-se a conjugação 

dos três “buffers” em ArcGis, estes traduzem-se numa funcionalidade testada em função 

da densidade e proximidade do edificado. 

A Distância às Unidades de Actividade Económica (DUAE) traduz-se num indicador 

urbanístico aplicável à avaliação proximidade e da dispersão urbana de uma área em 

espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Este indicador baseia-se na distância dos 

centróides dos núcleos/aglomerados urbanos aos centróides das Unidades de Actividade 

Económica (UAE’s) mais próximas: Distância às UAE’s = Distâncias dos centróides das 

UAE’s aos centróides dos núcleos/aglomerados urbanos (N/AU’s) mais próximos. Quanto 

maior a distância às Unidades de Actividade Económica (DUAE), menor o nível de 

proximidade, acessibilidade, continuidade, concentração, aglomeração, centralidade e 

nuclearidade, e mais elevado o grau de dispersão urbana. 
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Figura 5.20 - Cálculo da Distância às Unidades de Actividade Económica (DUAE)  em 

ArcGis  (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, p. 703). 
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Na avaliação deste indicador (DR) aplicado à área do Município, segue-se uma 

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: 1600m < DistM (Extrem/. 

Vulnerável); Baixo: 1200m < DistMP <= 1600m; (Mto Vulnerável); Médio: 800 m < 

DistMP <= 1200 (Vulnerável) ; Bom: 400 m < DistMP <= 800 m (Em risco); Excelente: 

DistMP <= 400 m (Resiliente <215) 

A determinação das Distâncias às Unidades de Actividade Económica, teve por base o 

cálculo das distâncias dos centróides dos núcleos/aglomerados urbanos aos centróides das 

Unidades de Actividade Económica (UAE) mais próximas, a partir da prévia determinação 

da sua distribuição e localização na área do Município. Para o efeito, se obteve através do 

SIDIM - Sistema de Difusão de Informação Municipal (Copyright@2003 IERU - Instituto 

de Estudos Regionais e Urbanos), o levantamento e localização de todas as Unidades de 

Actividade Económica do Município (agricultura, produção animal e pescas; alojamento 

turístico; comércio; comércio grossista; correios e telecomunicações; indústria; outras 

formas de comércio; pólos de atracção turística; serviços; serviços e comércios associados 

aos transportes; serviços públicos; e transportes). 

 

5.5 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO DA EXPANSÃO URBANA  

Com vista à medição da expansão urbana, repartem-se os usos do solo por dois tipos: o 

residencial e o não-residencial associado ao não-urbanizável (o não-residencial pode 

ainda ser subdividido). Para algumas dimensões, a operacionalização apropriada considera 

apenas o solo residencial; isto é, dadas as características naturais, o uso público ou as 

barreiras reguladoras, o solo não-urbanizável é nalgumas situações desprezado32.  

O procedimento da medição desenvolve-se com base na aplicação ArcView do ArcGis 9, 

logo a partir da determinação das áreas dos polígonos dos núcleos e aglomerados urbanos. 

Para o cálculo dos indicadores, definem-se como núcleos e aglomerados urbanos na área 

do Município, os lugares geométricos dados pelos contornos ou perímetros que envolvem 

o edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente na área do Centro 

Histórico, na área do Plano de Urbanização e na restante orla peri-urbana envolvente. A 

conjugação destes três “buffers” em ArcGis, para além de se constituir numa 

funcionalidade testada em função da densidade e da proximidade do edificado entre si, 
                                                      
32 Segundo Galster et al., (2001, p. 699), esta inconsistência é justificável em termos conceptuais. Por 

exemplo, a densidade residencial deve ser calculada usando apenas a área urbanizada de modo a não 
caracterizar erradamente como de maior dispersão as áreas urbanas de relevo acentuado, de planície, de 
inundação ou de parques. No entanto, para a proximidade ou para a centralidade, é apropriado medir 
distâncias entre posições considerando toda a área de intervenção, tanto urbanizada como não, desde que 
tal território seja de qualquer modo atravessado. 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 340

permite após devida “agregação”, evidenciar nas três extensões territoriais, uma gama 

suficientemente ampla e caracterizadora dos núcleos edificados, apresentando uma 

coerente homogeneidade no grau de fragmentação. 

Após intersecção dos diversos núcleos e aglomerados urbanos nas áreas do Centro 

Histórico, do Plano de Urbanização e restante orla peri-urbana, pelas unidades estatísticas 

(secções e subsecções estatísticas) e pelos limites das freguesias, calculam-se e 

desagregam-se os inerentes indicadores em função das áreas respectivas. 

Procede-se depois à caracterização dos indicadores e índices de medição da expansão 

urbana, bem como a sua aplicação na avaliação da dispersão das áreas urbanas nas 31 

freguesias.  

Medição da expansão urbana da habitação na área urbana das freguesias 

Procuram-se operacionalizar as definições das dimensões da expansão/dispersão urbana, 

aplicando-as e confrontando-as em relação às áreas urbanas e peri-urbanas. Para o efeito, 

se privilegia uma análise à área urbana das 23 freguesias periféricas (Almalaguês, Ameal, 

Antanhol, Antuzede, Arzila, Assafarge, Botão, Brasfemes, Castelo Viegas, Ceira, 

Cernache, Lamarosa, Ribeira de Frades, São João do Campo, São Martinho da Arvore, São 

Paulo de Frades, São Silvestre, Souselas, Taveiro, Torre de Vilela, Torres do Mondego, 

Trouxemil e Vil de Matos). No objectivo de validar o confronto, procede-se também à 

medição da dispersão urbana nas 8 freguesias mais urbanas (Almedina, Eiras, São 

Bartolomeu, São Martinho do Bispo, Sé Nova, Santa Clara, Santa Cruz, Santo António dos 

Olivais). 

Metodologia 

Os Censos de 2001 constituem a fonte mais significativa na obtenção dos dados, 

aplicando-se o ArcView 9 como Software Informação Geográfica (SIG). Os dados 

relativos às áreas urbanas das 31 Freguesias, basearam-se na informação relativa às 

Secções e Subsecções dos Censos. Após a importação de dados, foi mantida a geografia ao 

nível das Secções/Subsecções relativa às áreas urbanas; à geografia territorial se 

acrescentaram os dados relativos à habitação e os obtidos por medição directa no território. 

Com base no ArcGis 9, calcularam-se os valores relativos às áreas urbanas das 31 

freguesias para as seguintes dimensões da expansão urbana: densidade, continuidade, 

concentração, aglomeração, centralidade, nuclearidade, mistura de usos e proximidade. 

Após medição e comparação em relação às áreas urbanas das 31 reguesias com base em 

algumas das dimensões da expansão urbana preconizadas por Galster et al., e outras 
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adaptadas segundo critérios cientificamente reconhecidos, poderá observar-se como se 

comportam os resultados da medição face a uma prévia avaliação prática e intuitiva.  

 

5.6 - ÍNDICE DE EXPANSÃO URBANA APLICADO A COIMBRA 

Construção do Índice de Expansão Urbana (IEU) 

Sem introduzir complexidades num modelo, o princípio determinante na construção do 

Índice de Expansão Urbana (ISU), foi o de promover uma base de avaliação do 

ecossistema urbano ou da sua integridade ecológica através do desenvolvimento de um 

índice de expansão urbana para o ambiente urbano, neste caso aplicado a Coimbra.  

Para avaliar a expansão/dispersão urbana e as suas implicações futuras, o IEU baseia-se em 

10 indicadores, os quais são combinados por média simples e considerados num único 

índice ou numa gama de sub-índices temáticos. 

Uma vez que o meio ambiente urbano integra ecossistemas, habitats, populações, 

processos físicos, fluxos, numa grande diversidade e em múltiplas interacções, adoptam-se 

indicadores de “largo espectro” para análise da grande variedade de condições e processos 

específicos, minimizando-se exigências quanto a um maior número de dados e 

proporcionando uma melhor caracterização da expansão urbana.  

Consideram-se cinco (5) indicadores na análise urbana do território, um (1) em relação à 

população, um (1) quanto à ocupação e uso do solo, dois (2) em relação ao espaço urbano e 

residencialidade e um (1) quanto à acessibilidade pedonal. Estes dados reportam-se a 

níveis médios observados no decurso deste trabalho e em relação à última década.  

A fim de serem combinados numa média, os indicadores do IEU foram previamente 

convertidos numa escala comum, facilitando-se a fixação dos limiares de expansão urbana. 

Como escala do IEU, estabeleceu-se uma variação entre o valor de 1 (Expansão Crítica) e 

5 (Expansão Excelente): 

 

Expansão Excelente 5 (VERDE) 
Expansão Boa 4 (AZUL) 
Expansão Média 3 (AMARELO) 
Expansão Baixa 2 (ROSA ) 
Expansão Crítica 1 (VERMELHO) 

 

Quadro 5.1 - Graus de expansão urbana (Fonte: Adaptado do PNUD/ ONU) 

 

 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 342

Metodologia para a determinação do Índice de Expansão Urbana (IEU) 

O primeiro passo na construção dos indicadores e índices de expansão urbana foi o 

tratamento estatístico das variáveis. Padronizaram-se os indicadores pelo método dos 

máximos e mínimos com valores variando entre 1 e 5, a fim de facilitar a comparação e 

comunicação dos resultados (o melhor desempenho pontuando 5 e o pior 1). Fizeram-se 

corresponder os índices temáticos à média simples dos respectivos indicadores, tendo-se  

abandonado a atribuição de pesos teóricos aos indicadores, bem como a atribuição de pesos 

através de uma análise factorial por componentes temáticas.  

Cabe destacar que índices de expansão consagrados, como os adoptados neste estudo, 

utilizam critérios idênticos no cálculo dos níveis de expansão urbana (Galster, G. et al., 

2001; Song & Knaap, 2004). 

Cálculo do Índice de Expansão Urbana (IEU)  

Os relatórios de avaliação do IEU são apresentados por freguesia num único quadro e 

evidenciam um resumo de informações correspondentes à respectiva área urbana. A 

informação inclui a pontuação geral do IEU, com a percentagem dos dados sobre os quais 

foi calculada, e uma avaliação global caracterizando o grau de expansão urbana. 

O IEU é concebido numa escala de limiares graduada de 1-5 (expansão crítica, baixa, 

média, boa e excelente), estabelecendo-se uma relação entre as condições observadas no 

território e as urbanisticamente aceitáveis. Nesta abordagem, se escalaram os indicadores 

independentemente dos valores observados, proporcionando um mecanismo pelo qual se 

pode avaliar a expansão/dispersão urbana de cada freguesia.  

Separadamente, apresentam-se as classificações para os cinco aspectos a que se reporta a 

avaliação da expansão (território, população, ocupação e uso do solo, espaço urbano e 

residencialidade e acessibilidade pedonal), bem como a percentagem de indicadores 

relevantes para cada um, cujos resultados se apresentam numa escala de 1 a 5. 

Constitui uma vantagem deste processo, o facto de qualquer indicador individual, bem 

como o IEU de um território poder ser avaliado independentemente. 

Aplicabilidade do Índice de Expansão Urbana (ISU) 

O resultado do IEU traduz-se num quadro síntese expressando uma interpretação e 

avaliação da expansão/dispersão urbana de um território (freguesia), podendo contudo, 

com as devidas adaptações, ser tanto aplicado a escalas territoriais mais vastas, como 

avaliar espaços geográficas em maior detalhe.  
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Os índices associados ao IEU, poderão fornecer a urbanistas e gestores do espaço urbano, 

uma avaliação sobre as alterações verificadas na expansão urbana de um território, em 

resultado de alterações resultantes das políticas adoptadas. 
 

5.7 - AVALIAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA EM COIMBRA 

Aplicação metodológica do Índice de Expansão Urbana  
Embora o objectivo tenha sido o de criar indicadores ajustados à realidade do Município de 

Coimbra, um critério adicional na escolha das variáveis e indicadores foi o da sua eventual 

aplicabilidade a outros territórios e cidades.  

Precede-se ao desenvolvimento de um sistema de indicadores de avaliação de expansão/ 

dispersão urbana, partindo das suas diferentes dimensões para uma análise urbana. Com 

fundamento numa análise bibliográfica científica especializada 33, e contemplando 

conjuntamente uma gama de indicadores, reflectindo as condições à escala urbana local,  

apresenta-se no Quadro 5.2 a uma composição de indicadores para a construção e 

determinação dos índices de expansão urbana: 

ÍNDICES TEMÁTICOS INDICADORES COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

Área do espaço urbano 

Dispersão da área urbana 

Isolamento/proximidade da área urbana em relação 
ao centro da cidade  

Isolamento da freguesia 

Território  

Declive altimétrico médio da área urbana 

População Densidade da população Residente 

Qualidade do sistema 
ambiental: território, 
recursos hídricos, 
população, ocupação e 
uso do solo 

Ocupação e uso do solo Padrão de nuclearidade da área urbana 

Densidade de Unidades de Alojamento 
Qualidade do espaço 
urbano Residencialidade  

Perímetro médio das Subsecções Estatísticas 

Vitalidade do 
Ecossistema  

Acessibilidade a serviços 
básicos Densidade das Unidades de Actividade Económica  

 
Quadro 5.2 - Índices temáticos e composição dos indicadores aplicáveis à 

determinação dos índices de expansão urbana (Adaptado de Galster, G. et al., (2001) e 
Song, Yan; Knaap, Garrit-Jan (2004) 

                                                      
33 (Galster et al., 2001; Song & Knaap, 2004). 
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Cálculo do Índice de Expansão Urbana (IEU)  

O procedimento da avaliação e medição da expansão urbana é desenvolvido com base na 

aplicação ArcView do ArcGis 9, logo na fase da determinação das áreas dos polígonos dos 

núcleos e aglomerados urbanos. Segue-se a repartição dos núcleos e aglomerados por 

freguesia, por unidade estatística e pelas áreas do Centro Histórico, do Plano de 

Urbanização e da restante extensão da Periferia Urbana. 

Definem-se como núcleos e aglomerados urbanos na área do Município, os lugares 

geométricos dados pelos contornos ou perímetros que envolvem o edificado na área do 

Centro Histórico, na área do Plano de Urbanização e na restante orla peri-urbana 

envolvente, a uma distância respectivamente de 20, 25, 30 metros. A conjugação destes 

“buffers” em ArcGis, permite após devida “agregação”, evidenciar nas três extensões 

territoriais, uma gama suficientemente ampla e caracterizadora dos núcleos edificados, 

apresentando coerência na homogeneidade e na fragmentação. 

Após intersecção dos diversos núcleos e aglomerados urbanos nas áreas do CH, PU e 

Periferia Urbana, pelas unidades estatísticas e pelo limite das freguesias, calculam-se e 

desagregam-se em função das respectivas áreas pelas inerentes indicadores. 

Procede-se a uma desenvolvida caracterização dos indicadores e índices de expansão 

urbana, tendo em conta a sua aplicação na avaliação da expansão/dispersão urbana nas 31 

freguesias do Município de Coimbra:  

 

5.7.1. Qualidade do sistema urbano: território, recursos hídricos, população, 

ocupação e uso do solo 

5.7.1.1 - Território 

5.7.1.1.1 - Área do Espaço Urbano 

Índice de Espaço Urbano por Freguesia (IEU) - Indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou aglomerado urbano: 

Índice de Espaço Urbano por Freguesia (AEU/AF) = Área do espaço urbano / Área da 

Freguesia. Quanto menor o rácio (AEU/AF) resultante da divisão entre a área do espaço 

urbano (AEU) e a área da Freguesia, maior a dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (IEU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: AEU/AF < 0,01 (Extrem/.  Vulnerável); Baixo: 0,01 < AEU/AF <= 

0,03 (Mto Vulnerável); Médio: 0,03 < AEU/AF <= 0,05 (Vulnerável); Bom: 0,05 < 

AEU/AF <= 0,07 (Em risco); Excelente: 0,07 < AEU/AF (Resiliente). 
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Figura 5.21 - Cálculo do Índice de Espaço Urbano por Freguesia (IEU)  em ArcGis   

(Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 11 e Galster et al., 2001, p. 690, 700) 

 

5.7.1.1.2 - Dispersão da Área Urbana  

Índice de Dispersão Urbana (IDU) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Índice dado 

pelo rácio entre o perímetro dos espaços urbanos e a respectiva área em m/m2 (IDU): 

Índice de Dispersão Urbana = Perímetro dos núcleos/aglomerados urbanos em m / área 

urbana em m2. Quanto maior a área urbana maior a dispersão urbana.  
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Na avaliação deste indicador (IDU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: 0,03 < IDU (Extrem/.  Vulnerável); Baixo: 0,025 < IDU <= 0,03 (Mto 

Vulnerável); Médio: 0,02 < IDU <= 0,025 (Vulnerável); Bom: 0,015 < IDU <= 0,02 (Em 

risco); Excelente: IDU <= 0,015 (Resiliente). 

 
 

Figura 5.22 - Cálculo do Índice de Dispersão Urbana (IDU) em ArcGis  

(Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 12 e Song & Knaap, 2004) 

 

 



 CAPÍTULO 5 - MEDIÇAÕ DA EXPANSÃO URBANA EM COIMBRA 
 

 347

5.7.1.1.3 - Isolamento/ proximidade da área urbana em relação ao centro da cidade 

O Índice de Centralidade Urbana34 (ICU) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Indicador 

baseado na distância entre os centróides das áreas urbanas em cada freguesia e o centro 

da cidade (CBD). Quanto mais próximos os centróides das áreas urbanas ao CBD, maior o 

nível de centralidade, acessibilidade e proximidade externa. Inversamente, quanto mais 

afastados os centróides das áreas urbanas ao CBD, maior a dispersão urbana. 

  
Figura 5.23 - Cálculo do Índice de Centralidade Urbana (ICU) em ArcGis (Indicador 

adaptado de Galster et al., 2001, p. 694, 701 e de Pratt et.  al.,  2004a, 13) 

                                                      
34 Centralidade: “grau a que o desenvolvimento residencial ou não-residencial está localizado perto do 

centro de negócios (CBD) de uma área urbana”, ou “grau a que as observações de um dado uso do solo 
se localizam perto do CBD de uma área urbana” (Galster et al., 2001, p. 694, 701). 
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Na avaliação deste indicador (ICU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: 8000m < IC (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 6000m < IC <= 8000m; 

(Mto Vulnerável); Médio: 4000m < IC <= 6000m (Vulnerável); Bom: 2000m < IC <= 

4000m (Em risco); Excelente: IC <= 2000m (Resiliente). 

5.7.1.1.4 - Isolamento médio por freguesia  

 
Figura 5.24 - Cálculo do Índice de Isolamento Médio por Freguesia (IIMedF) em 

ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 694, 701 e de Pratt et. al., 2004a, 13) 

 

Índice de Isolamento Médio por Freguesia (IIMedF) - Indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. 

Índice baseado na distância média do centróide dos núcleos/aglomerados urbanos por 
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freguesia aos centróides das áreas urbanas das demais freguesias. Quanto maior a 

proximidade média aos centróides das áreas urbanas das demais freguesias, maior o nível 

de proximidade, acessibilidade e proximidade externa entre freguesias. Inversamente, 

quanto maior a afastamento médio entre os centróides, mais elevada a dispersão urbana 

dada pelo IIF. Na avaliação deste indicador (IIM) adopta-se uma classificação baseada na 

seguinte graduação - Crítico: 10000m < IPF (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 9000m < IPF 

<= 10000m; (Mto Vulnerável); Médio: 8000m < IPF <= 9000m (Vulnerável); Bom: 

7000m < IPF <= 8000m (Em risco); Excelente: IPF <= 7000m (Resiliente). 

5.7.1.1.5 - Declive altimétrico médio da área urbana por freguesia 

 
Figura 5.25 - Cálculo do Índice de Declive Médio Urbano por Freguesia (IDMUFreg) 

em ArcGis (Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 14) 
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Índice de Declive Médio Urbano por Freguesia (IDMUFreg) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou aglomerado 

urbano. Indicador baseado no Declive Médio da área da área urbana por freguesia. 

Quanto maior o declive médio numa área urbana, menor o nível de acessibilidade interna e 

de economia urbana (maior custo de infraestruturação/construção), contribuindo para uma 

maior dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (IDMU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: S/Dados (Vulnerável); Baixo: 16% < IDM <= 25%; (Mto Vulnerável); 

Médio: 8% < IDM <= 16% (Vulnerável); Bom: 2% < IDM <= 8% (Em risco); Excelente: 

S/Dados (Resiliente). 

 

5.7.1.2 - População 

5.7.1.2.1 - Densidade média da população Residente por freguesia35 

Densidade Média da População Residente por Freguesia (DMPRFrg) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou 

aglomerado urbano. Este indicador baseia-se na percentagem da população residente nas 

áreas urbanas por hectare (NºHab/ha): Densidade da População residente = Nº. da 

População total / Área urbana em hectares.  

Quanto mais baixa a densidade populacional, menor a densidade urbana, concentração, 

aglomeração, proximidade interna e maior a dispersão urbana. Densidades populacionais 

inferiores a 10 Hab/ha acentuam de modo crítico a dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (DMPR) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: NºHab/ha < 10 Hab (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 10 Hab < NºHab/ha 

<= 20 Hab (Mto Vulnerável); Médio: 20 Hab < NºHab/ha <= 30 Hab (Vulnerável); Bom: 

30 Hab < NºHab/ha <= 40 Hab (Em risco); Excelente: 40 Hab < NºHab/ha (Resiliente). 

                                                      
35 Densidade populacional (Dp) - quociente entre a população prevista e a superfície bruta ou líquida 

considerada (unidade: habitantes por hectare). Considera-se Baixa densidade populacional - até 40 
habitantes por hectare e Média densidade populacional - de 40 a 80 habitantes por hectare. Se adoptarmos 
como valores médios razoáveis das densidades globais do território os seguintes, isso permitir-nos-ia 
classificar as periferias quanto a esse parâmetro fundamental: Área urbana de alta densidade - > 160 
hab/ha; Área urbana de média densidade - 40 a 160 hab/ha; Área urbana de baixa densidade - 10 a 40 
hab/ha; Área para-urbana - 2,5 a 10 hab/ha; Área rural de alta densidade - 0,64 a 2,5 hab/ha; Área rural de 
média densidade - 0,16 a 0,64 hab/ha; Área rural de baixa densidade - <0,16 hab/ha. In LOBO, Manuel da 
Costa (1999) - Planeamento Regional  e Urbano, pg. 71. 
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Figura 5.26 - Cálculo da Densidade Média da População Residente por Freguesia 

(DMPRFrg) em ArcGis (Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 46, Galster et al., 

2001, 687-700 e Braga et. al., 2008, 6) 

 

5.7.1.3 - Ocupação e uso do solo 

5.7.1.3.1 - Padrão de nuclearidade urbana por freguesia36 

Índice de Nuclearidade Urbana por Freguesia (INUFdp) - Indicador urbanístico aplicável 

à avaliação da dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. 

Este indicador baseia-se no padrão de nuclearidade ou desenvolvimento nuclear da área 

urbana: Índice de Nuclearidade = Desvio padrão relativo à área dos núcleos urbanos 

(NU) em que se decompõe a área urbana da Freguesia.  
                                                      
36 Nuclearidade: “dimensão pela qual uma área urbana é caracterizada em relação a um padrão de 

desenvolvimento mononuclear (ao contrário de polinuclear)” (Galster et al., 2001, p. 694, 702). 
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Quanto mais baixo o Índice de Nuclearidade ou Desvio Padrão (INF/DP) de uma área 

urbana, menor o seu nível de acessibilidade interna, densidade, continuidade, 

concentração, aglomeração, nucleação e proximidade interna e maior a dispersão urbana. 

 
Figura 5.27 - Cálculo do Índice de Nuclearidade Urbana por Freguesia (INUFdp) em 

ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 694, 702) 

 

Na avaliação deste indicador (INU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: INF/DP < 0,5  (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,5 < INF/DP <= 1 (Mto 

Vulnerável); Médio: 1 < INF/DP <= 1,5 (Vulnerável); Bom: 1,5 < INF/DP <= 2,5 (Em 

risco); Excelente: 2,5 < INF/DP (Resiliente). 
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5.7.2. Qualidade do espaço urbano 

5.7.2.1 - Residencialidade 

5.7.2.1.1 - Densidade média de Unidades de Alojamento por freguesia37 

Densidade Residencial Média por Freguesia (DMRFrg) - Indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. 

Este indicador baseia-se na quantidade média de Unidades de Alojamento por hectare em 

área urbana (NºUA's/ha): Densidade das UA's = Nº. de Unid. Alojº. / Área urbana (em 

hectares). Quanto mais baixo o rácio (NºUA's/ha), menor o nível de densidade, 

concentração, aglomeração e proximidade interna e maior a dispersão urbana. 

 
 

Figura 5.28 - Cálculo da Densidade Residencial Média por Freguesia (DRMFrg) em 

ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 687, 700 e American Planning 

Association [APA], 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 
                                                      
37 Densidade Residencial = número médio de unidades residenciais a dividir pelo nº. de hectares de área 

urbanizada numa área urbana”: Dens_Resid = (nº. unid. resid.) / (área urbanizada em hectares); (Galster 
et al., 2001, p. 687, 700). 
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Na avaliação deste indicador (DRM) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: NºUA's/ha < 5 UA (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 5 UA < NºUA's/ha 

<= 10 UA (Mto Vulnerável); Médio: 10 UA < NºUA's/ha <= 15 UA (Vulnerável); Bom: 

15 UA < NºUA's/ha <= 25 UA (Em risco); Excelente: 25 UA < NºUA's/ha (Resiliente). 

 

5.7.2.1.6 - Perímetro médio das Subsecções Estatísticas por freguesia38 

 
Figura 5.29 - Cálculo do Índice de Dispersão Urbana Media por Freguesia (IDUM) em 

ArcGis  (Indicador adaptado de Benfield et al., 1999 in Song & Knaap, 2004, 214) 

 
                                                      
38 Perímetro dos Quarteirões - perímetro médio dos quarteirões (em metros); quanto menor for o seu 

perímetro, maior será a conectividade interna. Perímetro Quarteirões = Somatório dos Perímetros dos 
Quarteirões / nº. Quarteirões (Song & Knaap, 2004, 214). 
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Índice de Dispersão Urbana Media por Freguesia (IDUM/PMSCC) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da dispersão urbana de uma área em espaço de núcleo ou aglomerado 

urbano. Este indicador baseia-se no perímetro médio das subsecções estatísticas, ou rácio 

entre o comprimento dos perímetros das subsecções estatísticas e o nº. de subsecções em 

zona urbana: Perímetro Médio das Subsecções Estatísticas = Somatº. dos Perímetros das 

Subsecções Estatísticas / nº. de Subsecções Estatísticas). Quanto maior o perímetro médio 

das subsecções estatísticas (PMSCC), mais elevada a dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (IDUM) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: IDU > 1600 (Extrem/.  Vulnerável); Baixo: 1400 < IDU <= 1600 (Mto 

Vulnerável); Médio: 1200 < IDU <= 1400 (Vulnerável); Bom: 1000 < IDU <= 1200 (Em 

risco); Excelente: IDU <= 1000 (Resiliente). 

 

5.7.3. Vitalidade do Ecossistema 

5.7.3.1 - Acessibilidade a serviços básicos 

5.7.3.1.1 - Densidade das Unidades de Actividade Económica por freguesia39 

Densidade das Unidades de Actividade Económica por Freguesia/hectare (DUAE) - 

Indicador urbanístico aplicável à avaliação da dispersão urbana de uma área em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Este indicador baseia-se na densidade das Unidades de 

Actividade Económica (UAE’s) da área urbana em que se integram: Densidade das UAE’s 

= Somatº. das Unidades de Actividade Económica dos núcleos/aglomerados urbanos 

(N/AU’s) / Área urbana em hectares. 

Quanto mais baixa a densidade das Unidades de Actividade Económica (DUAE), menor a 

acessibilidade, continuidade, concentração, aglomeração, centralidade, nuclearidade e 

proximidade, e maior o nível de dispersão urbana. 

Na avaliação deste indicador (DUAE) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: DUAE < 10% (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 10% < DUAE <= 12,5% 

(Mto Vulnerável); Médio: 12,5% < DUAE <= 15% (Vulnerável); Bom: 15% < DUAE <= 

20% (Em risco); Excelente: 20% < DUAE  (Resiliente). 

                                                      
39 A determinação da Densidade das Unidades de Actividade Económica teve por base a prévia determinação 

da sua distribuição e localização na área do Município. Para o efeito se obteve através do SIDIM - Sistema 
de Difusão de Informação Municipal (Copyright@2003 IERU - Instituto de Estudos Regionais e Urbanos), 
o levantamento de todas as Unidades de Actividade Económica do Município (agricultura, produção 
animal e pescas; alojamento turístico; comércio; comércio grossista; correios e telecomunicações; 
indústria; outras formas de comércio; pólos de atracção turística; serviços; serviços e comércios associados 
aos transportes; serviços públicos; e transportes). 
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Figura 5.30 - Cálculo da Densidade das Unidades de Actividade Económica por 

Freguesia/hectare (DUAE) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 687-

701 e American Planning Association [APA], 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 
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5.8 - AVALIAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA POR FREGUESIA 

Sequência metodológica da avaliação 

Com base nos indicadores escolhidos, determinou-se o índice de expansão/dispersão 

urbana e procedeu-se sequentemente ao cálculo do grau de dispersão urbana por freguesia.  

Para o efeito se seleccionaram os 10 indicadores que melhor reflectissem a realidade do 

Município para uma avaliação da dispersão urbana por freguesia: 

 

INDICADORES DE MEDIÇÃO DA EXPANSÃO/DISPERSÃO URBANA 

ÍNDICES TEMÁTICOS INDICADORES COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

Área do espaço urbano 

Dispersão da área urbana 

Isolamento/proximidade da área urbana em relação ao 
centro da cidade  

Isolamento da freguesia 

Território  

Declive altimétrico médio da área urbana 

População Densidade da população Residente 

 
Qualidade do sistema 
ambiental: território, 
recursos hídricos, 
população, ocupação e uso 
do solo 

Ocupação e uso do solo Padrão de nuclearidade da área urbana 

Densidade de Unidades de Alojamento 
Qualidade do espaço 
urbano 

Residencialidade  
 

Perímetro médio das Subsecções Estatísticas 

Vitalidade do Ecossistema  Acessibilidade a serviços básicos Densidade das Unidades de Actividade Económica  

 
Quadro 5.2 - Índices temáticos e composição dos indicadores aplicáveis à 

determinação dos índices de expansão urbana  - Quadro já apresentado na página 343 
(Adaptado de Galster, G. et al., (2001) e Song, Yan; Knaap, Garrit-Jan (2004) 

 

Avaliação da dispersão urbana das freguesias do Município de Coimbra 
Com base nos indicadores seleccionados, procedeu-se à determinação dos índices de 

dispersão urbana, calculando-se o grau de expansão/dispersão urbana por freguesia, o qual 

se apresenta na Tabela 5.3, sistematizando-se os resultados por indicador e por freguesia, e 

classificando-se a dispersão global média: 
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AVALIAÇÃO DA EXPANSÃO/DISPERSÃO URBANA POR FREGUESIA 

Índices temáticos 
Qualidade do sistema ambiental: território, 

recursos hídricos, população, ocupação e uso do 
solo 
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Almalaguês 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 Crítica 
Almedina 3 1 5 5 3 5 4 5 5 5 1 4 Boa 
Ameal 1 1 1 2 4 2 1 1 1 4 1 2 Baixa 
Antanhol 1 1 3 4 3 2 2 1 3 3 1 2 Baixa 
Antuzede 1 1 2 4 3 3 1 2 3 5 1 3 Média 
Arzila 1 1 1 1 3 3 1 2 1 4 1 2 Baixa 
Assafarge 1 1 3 3 3 2 1 1 3 2 1 2 Baixa 
Botão 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 Crítica 
Brasfemes 1 1 2 2 3 2 2 2 3 4 1 2 Baixa 
Castelo Viegas 1 1 3 3 3 1 1 1 2 5 1 2 Baixa 
Ceira 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 1 2 Baixa 
Cernache 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 0 1 Crítica 
Eiras 1 1 3 4 3 5 2 4 4 5 1 3 Média 
Lamarosa 1 1 1 1 4 2 1 1 1 3 1 2 Baixa 
Ribeira de Frades 1 1 3 4 3 2 5 2 2 3 1 3 Média 
Santa Clara 1 1 4 5 3 5 3 3 3 5 1 3 Média 
Santa Cruz 1 1 4 5 3 5 3 4 5 5 1 4 Boa 
Santo António dos Olivais 1 1 4 4 3 5 4 5 4 4 1 4 Boa 
Souselas 1 1 1 1 3 2 1 5 5 5 2 3 Média 
São Bartolomeu 5 4 5 5 3 5 1 2 2 5 1 4 Boa 
São João do Campo 1 1 1 3 4 3 1 1 3 4 1 2 Baixa 
São Martinho de Árvore 1 1 1 2 4 2 1 3 4 1 1 2 Baixa 
São Martinho do Bispo 1 1 4 5 3 4 4 2 4 1 1 3 Média 
São Paulo de Frades 1 1 3 3 3 4 1 2 3 4 1 3 Média 
São Silvestre 1 1 1 2 4 3 1 5 5 2 1 3 Média 
Sé Nova 5 1 5 5 3 5 5 1 1 5 2 4 Boa 
Taveiro 1 1 2 4 4 2 2 1 1 2 1 2 Baixa 
Torre de Vilela 2 1 2 3 3 1 2 1 3 5 1 2 Baixa 
Torres do Mondego 1 1 3 2 2 2 4 2 1 1 1 2 Baixa 
Trouxemil 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 1 2 Baixa 
Vil de Matos 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Crítica 

DESVIO MÉDIO 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

MÉDIA 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 

AVALIAÇÃO MÉDIA POR 
INDICADOR
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Tabela 5.3 - Indicadores de expansão urbana por freguesia e avaliação da expansão 

urbana média por freguesia 
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Classificação da expansão/dispersão urbana média por freguesia em Coimbra 
O melhor desempenho do ambiente urbano, com a classificação global média de 

expansão/dispersão BOA, corresponde em 2000, às freguesias de Almedina, Santa Cruz, 

Santo António dos Olivais, São Bartolomeu e  Sé Nova: 

 
Expansão/Dispersão Urbana Freguesias Pontuação Classificação 

Almedina 4 Boa 
Santa Cruz 4 Boa 
Santo António dos Olivais 4 Boa 
São Bartolomeu 4 Boa 
Sé Nova 4 Boa 

 

Tabela 5.4 - Freguesias com expansão urbana classificada de BOA 

 

O desempenho intermédio do ambiente urbano, com a classificação global média de 

expansão/dispersão MÉDIA, corresponde em 2000 às freguesias de Antuzede, Eiras, 

Ribeira de Frades, Santa Clara, Souselas, São Martinho do Bispo, São Paulo de Frades e 

São Silvestre: 

 
Expansão/Dispersão Urbana Freguesias Pontuação Classificação 

Antuzede 3 Média 
Eiras 3 Média 
Ribeira de Frades 3 Média 
Santa Clara 3 Média 
Souselas 3 Média 
São Martinho do Bispo 3 Média 
São Paulo de Frades 3 Média 
São Silvestre 3 Média 

 

Tabela 5.5 - Freguesias com expansão urbana classificada de MÉDIA 

 

Um desempenho inferior do ambiente urbano, com a classificação global média de 

expansão/dispersão BAIXA, corresponde em 2000 às freguesias de Ameal, Antanhol, 

Arzila, Assafarge, Brasfemes, Castelo Viegas, Ceira, Lamarosa, São João do Campo, São 

Martinho de Árvore, Taveiro, Torre de Vilela, Torres do Mondego e Trouxemil: 
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Expansão/Dispersão Urbana Freguesias Pontuação Classificação
Ameal 2 Baixa 
Antanhol 2 Baixa 
Arzila 2 Baixa 
Assafarge 2 Baixa 
Brasfemes 2 Baixa 
Castelo Viegas 2 Baixa 
Ceira 2 Baixa 
Lamarosa 2 Baixa 
São João do Campo 2 Baixa 
São Martinho de Árvore 2 Baixa 
Taveiro 2 Baixa 
Torre de Vilela 2 Baixa 
Torres do Mondego 2 Baixa 
Trouxemil 2 Baixa 

 

Tabela 5.6 - Freguesias com expansão urbana classificada de BAIXA 

 

O pior desempenho do ambiente urbano, com a classificação global média de 

expansão/dispersão CRÍTICA, corresponde em 2000, às freguesias de Almalaguês, Botão, 

Cernache e Vil de Matos: 
Expansão/Dispersão Urbana Freguesias Pontuação Classificação

Almalaguês 1 Crítica 
Botão 1 Crítica 
Cernache 1 Crítica 
Vil de Matos 1 Crítica 

 

Tabela 5.7 - Freguesias com expansão urbana classificada de CRÍTICA 

 

Avaliação global da forma urbana por Freguesia apresentado no ANEXO 2 

Sintetiza-se no ANEXO 2 uma avaliação da Expansão Urbana por Freguesia apresentando-

se um quadro de avaliação global da expansão urbana, da forma urbana e da 

sustentabilidade urbana por freguesia, decorrente da avaliação das áreas urbanas do 

Município, com os componentes e a pontuação dos indicadores decorrentes da aplicação 

do Índice de Expansão Urbana (IEU), do Índice da Forma Urbana (IFU) e do Índice de 

Sustentabilidade Urbana (ISU). No âmbito desta avaliação, se desenvolveu uma Base de 

Dados com a recolha de dados por Freguesia. 

Na parte superior do quadro, mostra-se um gráfico com um instantâneo de cada freguesia 

em termos de desenvolvimento urbano relativamente às seis componentes relevantes de 

avaliação da expansão urbana, da forma urbana e da sustentabilidade urbana, as quais se 

subdividem em vinte (20) indicadores classificados. Para cada componente, a pontuação 
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por freguesia encontra-se expressa na escala das 20 barras do gráfico. Abaixo do gráfico e 

do lado direito do quadro, indica-se a classificação global média relativa ao Índice de 

Expansão Urbana, ao Índice da Forma Urbana e ao Índice de Sustentabilidade Urbana. Em 

resumo e na parte inferior do quadro, enumeram-se e classificam-se os indicadores de 

maior vulnerabilidade e resiliência com implicação no estado da expansão urbana, da 

forma urbana e sustentabilidade por freguesia: 

 

 

Quadro 5.8 - Avaliação da expansão/dispersão urbana média por freguesia  

(aplicado ao caso da freguesia de Almalaguês) 
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5.9 - RESULTADOS 

Considerando objectivamente as várias unidades de medida da expansão/dispersão urbana: 

densidade, continuidade, concentração, aglomeração, centralidade, nucleação, mistura de 

usos e proximidade, sintetiza-se na Tabela 5.9 as avaliações correspondentes às diversas 

medições relativamente às 31 freguesias do Município. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 - Almedina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
2 - Eiras  5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 
3 - São Bartolomeu 1 1 5 3 1 3 2 1 5 1 1 1 4 4 2 3 
4 - São Martinho do Bispo 1 1 3 3 1 3 4 1 3 2 3 2 3 3 4 3 
5 - Sé Nova 2 2 4 3 2 3 4 1 4 1 2 1 4 5 4 3 
6 - Santa Clara 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 
7 - Santa Cruz 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 3 3 
8 - Santo António dos Olivais 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
9 - Almalaguês  2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 2 3 
10 - Ameal 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 4 5 3 3 
11 - Antanhol 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 4 1 1 
12 - Antuzede 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 
13 - Arzila  4 4 5 5 4 5 4 1 5 2 3 2 5 5 4 5 
14 - Assafarge 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 
15 - Botão 2 2 4 4 2 4 4 1 4 5 3 5 3 3 4 4 
16 - Brasfemes 3 3 5 4 3 5 5 1 5 3 4 3 4 5 5 4 
17 - Castelo Viegas 4 4 5 5 4 5 5 1 5 3 4 3 5 5 5 5 
18 - Ceira  5 5 5 4 5 5 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 
19 - Cernache  5 5 4 3 5 4 1 1 4 1 1 1 4 5 1 3 
20 - Lamarosa  2 2 5 5 2 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 
21 - Ribeira de Frades 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 4 4 3 3 
22 - São João do Campo 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 
23 - São Martinho da Arvore 2 2 2 2 2 2 5 1 2 4 4 4 1 1 5 2 
24 - São Paulo de Frades  2 2 3 3 2 4 3 1 3 1 3 1 4 4 3 3 
25 - São Silvestre 5 5 2 2 5 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 
26 - Souselas 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 - Taveiro 1 1 5 5 1 5 4 1 5 2 2 2 3 2 4 5 
28 - Torre de Vilela 1 1 5 5 1 5 3 2 5 2 2 2 5 5 3 5 
29 - Torres do Mondego  2 2 1 2 2 1 2 1 1 4 3 4 1 1 2 2 
30 - Trouxemil 2 2 4 5 2 4 4 1 4 1 2 1 4 4 4 5 
31 - Vil de Matos 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 2 

DESVIO PADRÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 

MÉDIA 2 3 3 2 2 2 3 3 
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Tabela 5.9. Indicadores de expansão urbana por freguesia em Coimbra 
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5.10 - CONCLUSÃO  

Confirma-se como cada dimensão do uso do solo urbano é conceptualmente distinta, 

traduzindo cada uma a condição do uso do solo observado. Cada dimensão pode ser assim 

medida num continuum e comparada ao longo das áreas urbanas. Como condição 

objectiva, verificou-se como cada dimensão acaba por ser independente das políticas, das 

práticas, ou das pré-condições que as possam ter causado ou de que possam vir a ser 

consequentes. 

Este trabalho revela a necessidade de evoluir e ser melhor alicerçado num maior número de 

indicadores. Conceptualmente, importará proceder à sua identificação, seleccionar e tratar 

estatisticamente as variáveis, ponderando a atribuição de pesos teóricos, bem como a 

atribuição de pesos aos indicadores através de análise factorial por componentes temáticas. 

Sem prejuízo da sua eficácia, será desejável proceder-se à simplificação de algumas 

medidas, procurando aumentar a sua evidência e percepção.  

O estudo de operacionalização das medições da expansão urbana da área residencial torna-

se encorajador. Com algumas melhorias, nomeadamente com base em medições da 

expansão urbana conceptualmente mais claras e coerentes, poder-se-á vir a aplicar este 

procedimento de forma mais pormenorizada e padronizada ao conjunto das áreas urbanas e 

peri-urbanas. Tal permitirá aplicar técnicas estatísticas para determinar o alcance a que as 

medições se associam mais entre si, e para desenvolver índices que combinem formas de 

medição com vista à monitorização do ordenamento territorial.  

O objectivo desta análise poderá ser o de especificar diferentes tipos de expansão urbana - 

indicados por medições relacionadas com os oito padrões de desenvolvimento urbano e 

promover a adopção de um índice de expansão urbana a implementar nos procedimentos  

do ordenamento territorial 

Os tipos de expansão urbana e as respectivas dimensões poderão ser comparadas, 

determinando-se quais têm maior efeito nas variáveis consequentes da expansão/dispersão 

urbana, podendo esta ser comparada com outras variáveis independentes na determinação 

do seu poder para explicar e ajudar a intervir nas condições urbanas.  

Como variáveis dependentes, algumas dimensões específicas poderão ajudar a identificar a 

indução de padrões específicos no uso do solo (Galster et al., 2001, 709) e aconselhar a 

novas práticas de ordenamento territorial.  

Uma clareza conceptual em torno das dimensões da expansão urbana e da 

operacionalização dos inerentes conceitos, poderá vir a informar melhor novas formas de 

intervenção por um melhor ordenamento territorial e controlo da expansão urbana.  
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Poderá vir a ser possível medir a expansão urbana a múltiplas escalas e em variadas áreas 

urbanas, quer ao nível do edifício, do loteamento urbano, da rua, do quarteirão, do bairro, 

das unidades residenciais, das freguesias e do próprio Município, num processo que 

permita informações cada vez mais precisas, incrementando-se a eficácia das práticas 

urbanísticas no controlo do desenvolvimento urbano e na gestão das suas consequências.  

A operacionalização e medição da expansão urbana é encorajadora, permitindo adoptar 

técnicas estatísticas para alcançar uma associação e permitir adoptar a combinação de 

índices urbanísticos. A partir da medição dos oito padrões de desenvolvimento urbano, o 

objectivo traduz-se na caracterização de diferentes tipos de expansão urbana, criando-se 

um índice de expansão aplicável a Coimbra. Assim, no processo de desenvolvimento e 

alteração dos padrões do uso do solo no tempo, a expansão urbana poderá vir a constituir-

se num parâmetro urbanístico medível e orientador para o ordenamento territorial. 
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