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Fig. 6.1 - Urbanização da Cumeada da
Av. Dias da Silva - constatando o 
desenvolvimento das “orlas” peri-
urbanas em Coimbra, não poderemos
negligenciar a globalização do fenómeno
(JLF, 2004). 
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6.1. INTRODUÇÃO  

 

Analisam-se neste estudo diversas medições 

quantitativas da forma urbana e comparam-se os 

padrões do desenvolvimento urbano relativamente às 

31 freguesias de Coimbra. 

Essencialmente são dois os objectivos deste estudo. O 

primeiro, refere-se à caracterização das medições à 

forma urbana a um nível que facilite uma avaliação 

das tendências do desenvolvimento das áreas urbanas. 

O segundo, corresponde à aplicação dessas medições 

às áreas urbanas das freguesias do Município, 

procurando quantificar os valores e as diferenças 

quanto aos respectivos padrões de desenvolvimento 

urbano. Nestas áreas de estudo, se equacionam para o 

efeito, os instrumentos de gestão do crescimento 

quando à sua capacidade para medir as diversas 

componentes da forma urbana.  

Relativamente às áreas urbanas das 31 freguesias do 

Município, constata-se empiricamente haver uma 

tendência de desenvolvimento similar na forma 

urbana, evidenciando-se padrões similares de 

desenvolvimento ao longo das diversas áreas urbanas: 

através dos bairros ou “unidades de vizinhança”, dos 

conjuntos edificados ou “loteamentos urbanos” e 

ainda através de uma ocupação edificada pontual 

muitas vezes desarticulada.  

A generalidade das áreas urbanas apresenta uma 

baixa densidade em relação às unidades de habitação, 

sendo muitas vezes profusamente desconectadas 

internamente. É ainda marcante a baixa conectividade 

externa das áreas urbanas, bem como a frágil 

homogeneidade dos usos do seu solo; também a fraca 

Fig. 6.2 - Mesmo em áreas periurbanas
legalmente construídas como no Alto do 
Areeiro, se misturam na crescente
ocupação, moradias isoladas, habitação
colectiva e lotes ainda vazios. 
Obviamente, terão havido poucas 
estratégias de ordenamento por detrás 
desta ocupação (JLF, 2004). 
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acessibilidade aos usos comerciais se traduz num constrangimento adicional.  

Aprioristicamente, conclui-se ainda que as forças de mercado, como as políticas de gestão 

do crescimento, vêm alterando as formas de ordenamento, resultando em unidades de 

vizinhança e loteamentos urbanos mais densos e apresentando maior conectividade interna. 

Mesmo assim, constata-se que as políticas de gestão do crescimento têm resultado 

ineficazes em relação qualidade da forma urbana, reflectindo-se numa fraca conectividade 

e acessibilidade aos usos comerciais e na deficiente mistura do uso do solo. 

 

6.2. ESTUDOS DE QUANTIFICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

Já em anteriores trabalhos se estudaram e avaliaram as diferenças entre os padrões do 

desenvolvimento urbano. Todavia, na sua maioria ter-se-ão aplicado medições baseadas 

em unidades desproporcionadas de análise. É o caso de Wassmer (2000), citado por Song 

(2002, 25), que analisou os padrões de desenvolvimento urbano e as respectivas tendências 

em Sacramento na Califórnia, e ainda nalgumas cidades comparáveis, tendo calculado a 

distribuição da população metropolitana a viver no centro e na área urbanizada em zonas 

seleccionadas ao longo do tempo. Terá ainda comparado a distribuição do emprego, do 

comércio a retalho, do solo agrícola, das taxas da pobreza, dos níveis de rendimento, das 

taxas de emprego e dos tempos de comutação. Outros investigadores terão ainda analisado 

as diferenças quanto a padrões de desenvolvimento urbano em áreas metropolitanas. Facto 

é que segundo Fulton et al. (2002, In Song, 2002, 25), em todas as análises quantitativas 

realizadas se terão adoptado medições grosseiras, como a do crescimento da população e 

da área do solo ao longo da última década.  

Segundo Yan Song e Gerrit-Jan Knaap (2004, 213), os resultados de Galster et al. (2001) 

apresentam novas informações sobre os padrões de desenvolvimento urbano, sendo 

consistentes com os dados convencionais relativos às áreas metropolitanas, em que umas 

apresentam um índice dispersão elevado enquanto se cifram abaixo nas medições relativas 

à dispersão, e outras um baixo índice, expressando rankings mais elevados na aglomeração 

e menores na nuclearidade.  

De facto, confirmou-se no Capítulo anterior, que as medições realizadas por Galster et al. 

(2001) evidenciam informações importantes sobre a forma urbana associada à densidade e 

ao crescimento da população suburbana. Expressam ainda diferenças específicas quanto a 

relações espaciais através de uma grelha aproximada de 1.600 metros (1 milha) em relação 

a áreas metropolitanas, e revelam ainda interpretações quantitativas sobre a forma urbana. 
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Medições relevantes e detalhadas da forma urbana foram entretanto também desenvolvidas 

por Eliot Allen e pelos seus colegas em Criterion.1 As medições de Allen partem de um 

sistema de suporte para o ordenamento chamado INDEX (PlanBuilder 9.2), no qual se 

incluem mais de 30 medições tratadas informaticamente numa variedade de escalas 

geográficas (Allen, 2001). Quando introduzidas num modelo de previsão, estas medições 

apresentam avaliações do rendimento em relação à deslocação-veículo, às emissões 

ambientais e às viagens trabalho-habitação. Poder-se-ão assim, utilizar simultaneamente 

estas medições e previsões, numa avaliação de cenários alternativos de desenvolvimento, 

formulando planos e monitorando a sua implementação. Para além das medições referidas, 

os indicadores de Allen permitem vantagens acrescidas: estes indicadores encontram-se 

definidos, sendo possível o seu tratamento e interpretação através das aplicações ArcInfo, 

ArcEditor e ArcView do ArcGis. 

Onde quer que as medições brutas da densidade, nuclearidade e centralidade forneçam 

informações fiáveis sobre a forma urbana e peri-urbana, as medidas em relação ao 

transporte, à proximidade residencial de usos retalhistas e industriais, e ainda à 

acessibilidade aos parques urbanos, às lojas e aos transportes públicos, são do interesse 

directo de cidadãos, técnicos e políticos. Neste sentido, o INDEX - PlanBuilder torna-se 

num bom meio para avaliação de propostas de desenvolvimento alternativo, assim como de 

instrumento cada vez mais indispensável na elaboração dos planos de ordenamento e do 

uso do solo. 

 

6.3. OS INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO 

Vêm-se adoptando novas políticas no controlo do crescimento urbano como resposta às 

crescentes questões da expansão/dispersão urbana. Para o efeito, se empregam ferramentas 

reguladoras do uso do solo, como o zonamento, os planos de pormenor, os regulamentos 

locais, as taxas de desenvolvimento e os investimentos em infraestruturas. É convicção de 

que os programas de gestão do crescimento, caso sejam correctamente aplicados, possam 

contribuir para preservar o espaço livre, acentuar as densidades residenciais, favorecer a 

mistura do uso do solo, acentuar o acesso ao transporte público e dotar as unidades de 

vizinhança com boas condições de pedonalidade influenciando-se o ritmo, o tempo, a 

intensidade, a mistura e a posição do crescimento (Nelson, Pendall, Dawkins e Knaap, 

2002, in Song, Y; 2002, 21-22). 

                                                      
1 Criterion Planners/Engineers Inc. 725 NW Flanders Street, Suite 303, Portland, Oregon, OR 97209-3539. 

Demais informação encontra-se disponível em http: //www.crit.com/index/index.html. 
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Ora, verifica-se em relação às áreas urbanas das freguesias urbanas e peri-urbanas do 

Município de Coimbra que, para além dos condicionamentos ao licenciamento da edificação 

e à regulamentação da gestão territorial e dos serviços públicos, urge cada vez mais que se 

apliquem programas específicos de gestão do crescimento, coordenados ao nível da 

Autarquia e integrando combinações técnicas, económicas e políticas em relação ao 

controlo do crescimento urbano. 

 

6.4 - COIMBRA E A GESTÃO DO CRESCIMENTO URBANO  

Uma avaliação dos impactos do crescimento urbano nas áreas urbanas das 31 freguesias do 

Município, relativamente a padrões de desenvolvimento urbano, às suas estruturas 

regulamentares e aos serviços públicos, requer um estudo comparativo na identificação das 

diferenças e tendências quanto a padrões urbanos de desenvolvimento em relação às suas 

áreas urbanas. 

Pretende-se uma análise e estudo focalizado na medição da forma urbana em Coimbra, 

procurando medir e comparar as áreas urbanas, avaliando sobretudo as localizadas nas 

franjas em dispersão e de mais rápido crescimento. 

Caracteriza-se sumariamente a “gestão do crescimento” em relação às áreas urbanas de 

Coimbra, através do mapa da Figura 6.3 Delimitando-se as áreas de estudo 

correspondentes às 31 freguesias.  

Os defensores do PDM de 1994 têm vindo a argumentar que “os limites da área urbana” 

de Coimbra têm servido com sucesso para conter a expansão urbana, para minimizar os 

custos das infraestruturas e dos serviços públicos e para proteger os recursos naturais e o 

espaço livre. Os oponentes contra-argumentam que “os limites da área urbana” terão 

conduzido a uma inflação do preço dos terrenos e da habitação e contribuído para evitar o 

crescimento urbano em Coimbra.  
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Figura 6.3 - Delimitação das 31 freguesias e identificação do Limite da Cidade 

Estatística de Coimbra (segundo INE Censos 2001). Suporte: Planta à escala 1/25.000, 

CMC 2006). 
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À semelhança do que se está hoje a implementar pela SRU, torna-se importante 

desenvolver todo um vasto conjunto de “planos por zonas”, de modo a promover a 

reabilitação e a reconstrução das áreas urbanas das freguesias, devendo as novas propostas 

serem dotadas de linhas de orientação para o respectivo desenho, focalizando-se sobretudo 

no desenho da rua e no fortalecimento da actividade pedonal. 

A SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, traduz-se num conceito chave numa estratégia 

de gestão do desenvolvimento da Baixa incentivando e controlando o seu crescimento, e 

prosseguindo na senda de um padrão de reabilitação e reconstrução urbana mais compacto 

e contíguo 2.  

Pela melhoria do ordenamento e da acomodação do crescimento dentro dos limites do 

“crescimento urbano”, têm-se adoptado políticas de optimização do trânsito. Estas 

políticas incluem áreas de sobreposição e de melhoria do trânsito com exigências de 

densidade e o estabelecimento de iniciativas urbanísticas de incentivo à fixação da 

habitação e ao crescimento do emprego, promovendo nomeadamente uma maior 

densificação a par da libertação dos espaços de circulação. 

O metro de superfície - o Metropolitano Ligeiro do Mondego tem sido controverso. No 

processo de instalação, os proponentes vêm reivindicando a eficácia do sistema ao 

proporcionar um padrão de transporte urbano menos dependente do automóvel. Acresce 

que a Metro Mondego incorpora o novo conceito de interoperabilidade, e enquanto a 

evolução da tecnologia dá origem a uma mudança de paradigma na articulação dos 

sistemas de transportes, e em substituição de redes articuladas por interfaces, aposta no 

desenvolvimento de redes integradas com base na interoperabilidade, contribuindo para 

reduzir transbordos e aumentar a multiplicidade das ligações, enquanto aumenta o 

conforto, a rapidez e a segurança do transporte colectivo. 3  Os que se lhe opõem, 

                                                      
2 A Coimbra Viva SRU surge na sequência de diversas acções preparatórias patrocinadas pela Câmara 

Municipal de Coimbra e da publicação de legislação específica, o Decreto-Lei nº 104/2004, de 7 de Maio, 
que definiu o quadro legal da actuação das Sociedades de Reabilitação Urbana.  
Em Julho de 2005, a Coimbra Viva SRU lançou o concurso público para a elaboração do Documento 
Estratégico da 1ª Unidade de Intervenção da Cidade de Coimbra. Esta unidade localiza-se na zona da Baixa 
de Coimbra que foi considerada uma área prioritária pela Câmara Municipal de Coimbra, com fundamento 
no relatório elaborado pela Comissão Interdisciplinar da Baixa, onde foram estabelecidas algumas bases 
orientadoras para esta intervenção. 
Para a elaboração deste documento foram ainda importantes os levantamentos de arquitectura, de 
patologias e de sociologia, realizados pela Universidade de Coimbra através de um protocolo celebrado 
com a CMC o qual abrangeu ainda a criação da Base de Dados denominada SIGURB [Sistema de 
Informação e Apoio à Decisão para Gestão Urbana]. Consultado a 2007-10-03 em http://www.dec.uc. pt/ 
sigurb/index2.htm e http://www.Coimbravivasru.pt/unidade_intervencao.php  

3 A Metro Mondego apresenta como missão - implementar e desenvolver um sistema de Metropolitano 
Ligeiro de Superfície (o Metropolitano Ligeiro do Mondego) nos municípios de Coimbra, Lousã e Miranda 
do Corvo, optimizando a utilização dos recursos públicos afectos ao projecto; garantir um modo de 
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reivindicam a dependência do sistema com base em subsídios substanciais por parte do 

governo central e a sua consequente inviabilidade económica numa cidade em que a 

população e o emprego teimam em não aumentar (ver Censos 1991 e 2001). 

 

6.5 - MEDIÇÃO DA FORMA URBANA - DADOS E METODOLOGIA 

Uma avaliação aos padrões de desenvolvimento urbano periférico em Coimbra pressupõe 

medições à sua forma urbana. A fim de permitir um estudo comparativo, adoptam-se 

indicadores ou atributos idênticos para medir a forma urbana em extensões 

correspondentes às áreas urbanas em muitos casos enquadrando “unidades de vizinhança”, 

loteamentos urbanos e edificações isoladas na área territorial das 31 freguesias. A 

definição de cada um dos processos de medição e o seu tratamento em ArcView é 

apresentado mais adiante. 

Os dados SIG incluem informações sobre as parcelas da propriedade (aplicação Gismat; 

base de dados dos loteamentos) - em relação a múltiplas parcelas urbanas recolheram-se 

atributos como: o uso do solo, as áreas de implantação do edificado, as linhas centrais da 

rede de vias (cartografia à escala 1/25.000), os parques urbanos e os espaços/áreas livres, o 

zonamento (PDM 1994), dados e limites dos Censos 2001 (Secções e Subsecções), os 

limites do crescimento urbano e dos serviços (áreas urbanas, servidões).  

Para uma caracterização das medidas de quantificação e análise da forma urbana, 

começam-se por definir as diversas formas de medição aplicáveis. Identificam-se depois 

em cada uma das áreas urbanas de estudo correspondentes às 31freguesias, as respectivas 

áreas urbanas e “unidades de vizinhança” com base nos limites das Secções e Subsecções 

dos Censos 2001. Por fim, calculam-se em relação às áreas urbanas e “unidades de 

vizinhança” do Município, de entre conectividade, densidade, mistura de usos do solo, 

acessibilidade e acesso pedonal, um conjunto de medições à forma urbana reportadas à 

década de 2000. 

                                                                                                                                                                 
transporte ecológico, moderno, confortável e seguro com uma adequada oferta de serviço e que promova a 
mobilidade da população; e integrar o Metropolitano Ligeiro de Superfície num processo de modernização 
e articulação dos sistemas de transporte, contribuindo para a melhoria das acessibilidades e do 
desenvolvimento económico e social, bem como para as condições de integração territorial e de 
planeamento e ordenamento urbano.  
Encarando a mobilidade um factor-chave para o desenvolvimento socio-económico das regiões, o Sistema 
de Mobilidade do Mondego procura traduzir-se num novo conceito para a mobilidade regional, cujos 
objectivos são - potenciar o desenvolvimento socio-económico regional; apostar no transporte ferroviário 
ligeiro enquanto motor da mobilidade sustentável; articular o sistema de transportes urbano, peri-urbano e 
regional; e assegurar na ligação Serpins - Coimbra menores tempos de deslocação e elevados padrões de 
conforto.  
Consultado a 2007-10-03 em http://www.metromondego.pt/ 
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6.6 - DEFINIÇÕES DE INTERESSE PARA A MEDIÇÃO DA FORMA URBANA 

Definição de “unidade de vizinhança”, “bairro” e “via” 

Importa definir e caracterizar em relação ao desenvolvimento deste estudo, as unidades 

residenciais a integrar e que permitirão homogeneizar os instrumentos a adoptar em todo o 

processo de medição. A “unidade de vizinhança”, o “bairro” e a “via” constituem assim 

os elementos essenciais para o estudo do desenvolvimento e análise da forma urbana na 

área do Município. Estes conceitos definem e caracterizam áreas com significado e 

identidade próprias, encorajando os cidadãos a responsabilizarem-se pelo seu 

desenvolvimento e manutenção. Parte-se do pressuposto que as unidades de vizinhança 

deveriam ser compactas, de uso misto e amigáveis para o peão. Também em relação aos 

bairros que em geral apresentam um uso específico, se reforça que deveriam seguir os 

princípios da unidade de vizinhança. As vias tornam-se por sua vez espaços de enlace 

urbano entre as unidades de vizinhança e bairros, variando desde “boulevards” e linhas-

férreas a rios e “parkways” 4. 

A unidade de vizinhança é um escalão urbano que se assemelha ao bairro, sendo o 

resultado da reunião de várias unidades residenciais. Ela terá sido idealizada como resposta 

ao crescimento dos grupos secundários (característicos das grandes áreas urbanas) de modo 

a reforçar os grupos primários, numa configuração urbana propiciando a convivência e os 

contactos sociais.  

A “unidade de vizinhança” tem sido considerada de há muito como o “bloco base 

edificado” da forma urbana. Entretanto tem havido um grande debate em torno da 

definição de “unidade de vizinhança”.5  

Em 1928, Radburn uma cidade nova em New Jersey, consagra a separação entre peões e 

automóveis. As vias principais encontram-se na periferia das unidades residenciais, apenas 

penetradas por vias de distribuição e culs de sac ao serviço dos residentes. Este plano 

adopta o conceito de “unidade de vizinhança” definida pela população que justifica a 

existência de uma escola primária (cerca de 5000 habitantes) ocupando o centro da 

comunidade em articulação com outros equipamentos 6.  

                                                      
4 In PALLADIO http://palladioarquiteto.blogspot.com/2007_04_01_archive.html, em 2007-09-22 
5 Para mais definições de “unidade de vizinhança” ver: LAMAS, José M. Ressano Garcia. 2004. Morfologia 

urbana e desenvolvimento da cidade. Ed. Porto: Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia; FERRARI, Celson. 1991. Planejamento municipal integrado. Ed. São Paulo: Pioneira; 
Cervero & Gorham (1995); Crane & Crepeau (1998); e Olson (1997).  

6 In Desenvolvimento Urbano de Lisboa - texto que tem como fonte maior T. Barata Salgueiro, 2001, 
Periferia e Centralidades. Lisboa. Oeiras. Celta. (In http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_ 
parentBoui=107005&att_ display=n&att_download=y em 2007-09-22) 
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Considera-se que o conceito de “unidade de vizinhança” (UV) foi formulado inicialmente 

por Clarence Arthur Perry no contexto do plano de Nova York de 1929. Perry estabeleceu 

a escola primária como equipamento central e o delimitador espacial de uma unidade de 

vizinhança, numa extensão tal que a sua população não ultrapassasse a capacidade de uma 

escola primária. 7  

Vicente P. Quintella Barcellos (2001) 8 refere-se à “Unidade de Vizinhança” como sendo 

uma formulação original do início do século XX - uma área residencial que dispõe de 

relativa autonomia em relação às necessidades quotidianas de consumo de bens e de 

serviços urbanos. Os equipamentos de consumo colectivo têm assim a sua área de 

atendimento coincidindo com os limites da área residencial. São também recorrentes no 

desenvolvimento da ideia de “unidade de vizinhança”, os anseios de recuperação da vida 

social local. 

Numa das monografias que integra o plano (The Neighborhood Unit), define-se assim a 

“unidade de vizinhança” (Perry, 1929, In Barcellos, 2001):  

1. “Tamanho. Uma unidade de vizinhança deverá conter habitações para a população a 

que a escola primária é em regra requerida, dependendo a sua área da densidade 

populacional; 

2. Limites. A unidade de vizinhança deverá ser delimitada de todos os lados por ruas 

suficientemente largas para facilitar o tráfego, não sendo invadida pelo tráfego de 

passagem; 

3. Espaços Públicos. Deverá ser providenciado um sistema de parques e espaços de 

recreio, planeados para o encontro e para as necessidades particulares da unidade de 

vizinhança; 

                                                      
7 No início do século XX, com o crescimento das metrópoles os estudiosos constataram o desaparecimento 

das relações sociais entre vizinhos. A ideia então foi usar o planeamento urbano como forma de recriar tais 
relações. Em 1923, Clarence Perry, inspirado em Ebenezer Howard, apresenta pela primeira vez o conceito 
de unidade de vizinhança. Para ele, os equipamentos urbanos deveriam estar próximos das áreas 
habitacionais e estas não deveriam ser interrompidas por vias de trânsito de passagem, preservando-se a 
vida comunitária e dando segurança às crianças. Estas poderiam ir sozinhas à escola, uma vez que os 
caminhos eram seguros e a distância ideal. Assim, a escola primária tornara-se o equipamento base de uma 
unidade de vizinhança. In Wikipédia, a enciclopédia livre. Consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Unidade_de_vizinhan%C3%A7a a 2007-09-23 

8 Barcellos, Vicente P. Quintella, 2001. Unidade de Vizinhança: Notas sobre sua origem, desenvolvimento 
e introdução no Brasil. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. End. SQS 104 
Bloco G Apto. 504, CEP: 70.343-070, Brasília/DF – E-maill: gbarcellos@tba.com.br. Cadernos 
Electrónicos da Pós, Brasília - DF, p. 01-28, 2001. Consultado a 2007-09-22 em 
http://www.unb.br/fau/pos_graduacao/cadernos_eletronicos/ unidade/unidade.htm 
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4. Áreas Institucionais. Locais para escola e outras instituições cuja área de serviço 

coincida com os limites da unidade de vizinhança, devem ser adequadamente 

agrupadas num lugar central e comum; 

5. Comércio Local. Deverão ser disponibilizados um ou mais locais de comércio 

adequados à população, de preferência no cruzamento das ruas de tráfego e adjacente 

a outro comércio similar ao de outra unidade de vizinhança; 

6. Sistema Interno de Ruas. A unidade deve ser provida de um sistema especial de 

arruamentos, sendo cada uma proporcional à probabilidade de carga do tráfego. A 

rede de arruamentos deverá ser desenhada como um todo, de modo a facilitar a 

circulação interior e desencorajando o tráfego de passagem.” 

Definição de “quarteirão”  

Como outra unidade a integrar e que permitirá homogeneizar os instrumentos no processo 

de análise e medição da forma urbana na área do Município, importa também caracterizar e 

definir o conceito de “quarteirão”.  

Segundo o Manual de Reconhecimento Geográfico9, quarteirão é “a representação de 

determinado número de imóveis limitados por ruas, avenidas, caminhos, rios, córregos, 

estradas, linhas-férreas e outras, totalmente circundadas ou não”. Enquanto o elemento 

estruturante da forma e do processo de desenvolvimento da cidade é a rua, que define, na 

sua geometria de intersecções, o quarteirão, este é a massa volumétrica e arquitectónica 

que confere corpo e imagem ao desenho mais ou menos uniforme dos arruamentos que o 

marcam. 10 

Poderá ainda considerar-se quarteirão como a unidade territorial que identifica a mais 

pequena área homogénea de construção, dentro da secção estatística, correspondendo por 

sua vez à “subsecção estatística”11 nas áreas urbanas, ao lugar ou parte do lugar nas áreas 

rurais, ou a áreas residuais que podem conter ou não alojamentos (isolados)12 

                                                      
9 In Manual de Reconhecimento Geográfico, Secretaria de Estado da Saúde, Superintendência de Vigilância e 

Protecção à Saúde, em  http://www.saude. to.gov.br/pagina_adm/download/manual_de_rg.pdf, 2007-09-
22. 

10 O quarteirão, segundo gomes.fernandes@europlan.pt. In Jornal de Notícias de 14 de Março de 2007. 
11 A Secção Estatística é uma área contínua de uma única Freguesia com cerca de 300 alojamentos 

destinados à habitação; a Subsecção Estatística é a mais pequena área homogénea de construção ou não, 
existente dentro da secção estatística, correspondendo ao quarteirão nas áreas urbanas, e ao lugar ou 
parte do lugar nas áreas rurais. In Dossier Didáctico, Censos 2001 - Tu Também Contas! Consultado a 
2007-10-07 em http://alea-estp.ine.pt/Html/statofic/html/censos2001/doc/dossier5.pdf e http://alea-estp. 
ine.pt 

12 João Geirinhas, Infra-estruturas de Informação Territorial - O caso da BGRI, Base Geográfica de 
Referenciação de Informação, II Forum de Geografia - A Geografia e as Tecnologias de Informação 
Geográfica, Universidade Lusófona, 27 de Maio de 2002, INE-DRLVT-SDGI-NGI. Consultado a 2007-
10-07 em http://tercud.ulusofona.pt/GeoForum/Ficheiros/2GeoForum_2.pdf  



 CAPÍTULO 6 - MEDIÇÃO DA FORMA URBANA EM COIMBRA 
 

 377

6.7 - O DESENHO DA RUA E OS SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO 

6.7.1 - A) CONECTIVIDADE  

De acordo com os analistas da expansão urbana, os desenvolvimentos suburbanos 

contemporâneos apresentam um excessivo número de ruas sem saída ou impasses (cul-de-

sac), levando à criação de quarteirões ou conjuntos edificados de grandes dimensões, 

impedindo-se consequentemente uma boa conectividade. Ora, uma melhor conectividade 

está subjacente a uma maior pedonalização e porventura a uma progressiva utilização da 

bicicleta, a um menor número de kms/veículo percorridos e a um maior sentido de 

comunidade entre residentes (Benfield et al., 1999 in Song & Knaap, 2004, 214).  

A medição da conectividade envolve uma quantificação do número de nós, de intersecções 

e de segmentos entre arruamentos, da distância entre os pontos do acesso a uma “unidade 

de vizinhança”, do número e da dimensão dos quarteirões ou grandes conjuntos edificados, 

do total de kms de ruas na “unidade de vizinhança” e da extensão/comprimento das vias 

sem saída ou impasses (cul-de-sac).  

Consideram-se cinco formas de medir o nível de conectividade dentro de uma unidade de 

vizinhança e uma medida em relação à conectividade entre as unidades de vizinhança. 

Para medir a conectividade numa “unidade de vizinhança” ou num loteamento urbano, e 

entre “unidades de vizinhança”, consideram-se seis fórmulas: 13 

 

6.7.1.1 A1 - Inter-Conectividade - número de intersecções entre ruas (nº. intersec.) a 

dividir pela soma do número das intersecções (nº. intersec.) com o número de vias 

sem saída/impasses (nº. impass.); quanto maior for o rácio, maior será a 

conectividade interna: 14  

 Inter_Conectividade = nº. intersecções de ruas / (nº. intersec. + nº. impass.) 

 

Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Inter-conectividade em relação às áreas urbanas das freguesias, o que 

envolveria o desenvolvimento dos seguintes passos: a) Identificação das ruas principais e 

secundárias; b) Determinação das intersecções entre ruas (principais e secundárias); c) 

Determinação do nº. de impasses (vias sem saída com comprimento máximo de 200 

metros); d) Intersecção dos dados obtidos com os polígonos das áreas urbanas das 

diferentes freguesias de modo a determinar-se o grau de inter-conectividade por freguesia. 

                                                      
13 Com base em Song, Y; 2002, 27 e Song & Knaap, 2004, 214. Para mais opções veja-se Allen (2001). 
14 Mede a Conectividade, a Continuidade e a Proximidade. 
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6.7.1.2 A2.1 - Conectividade Interna: Perímetro dos Quarteirões - perímetro médio dos 

quarteirões (em metros); quanto menor for o seu perímetro, maior será a 

conectividade interna. 15  

 Perímetro_Quarteirões = Somatório dos Perímetros dos Quarteirões / nº. 

Quarteirões. 

 

A operacionalização e determinação da Conectividade Interna: Perímetro dos Quarteirões 

em relação às áreas urbanas das freguesias envolveu o desenvolvimento dos seguintes 

passos: a) Determinação do perímetro médio dos quarteirões, recorrendo-se a uma 

equiparação dos quarteirões às Subsecções Estatísticas (com base no Censo 2001); b) 

Intersecção dos dados obtidos, com os polígonos das áreas urbanas das diferentes 

freguesias de modo, determinando-se assim o grau de conectividade interna por freguesia. 

 

Índice de Dispersão Urbana (IDU) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

conectividade interna e da forma urbana de uma área territorial em espaço urbano. Este 

indicador baseia-se no perímetro médio das Subsecções Estatísticas ou no rácio entre o 

comprimento dos perímetros das Subsecções Estatísticas e o nº. das Subsecções 

Estatísticas em zona urbana: Perímetro Médio das Subsecções Estatísticas = Somatº. dos 

Perímetros das Subsecções Estatísticas / nº. das Subsecções Estatísticas). Quanto menor o 

perímetro médio (IDU), mais elevado a qualidade da forma urbana.  

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

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: IDU > 3000 (Extrem/.  

Vulnerável); Baixo: 2250 < IDU <= 3000 (Mto Vulnerável); Médio: 1500 < IDU <= 2250 

(Vulnerável); Bom: 750 < IDU <= 1500 (Em risco); Excelente: IDU <= 750 (Resiliente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
15 Mede a Conectividade, a Continuidade e a Proximidade. 
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Figura 6.4 - Cálculo do Índice de Dispersão Urbana (conectividade interna) em ArcGis  

(Indicador adaptado de Benfield et al., 1999 in Song & Knaap, 2004, 214) 
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6.7.1.3 A2.2 - Conectividade Interna: Quarteirões por Habitação - número de quarteirões 

a dividir pelo número de unidades de habitação (número de quarteirões por UH); 

quanto menor for o número de quarteirões e o rácio, maior será a conectividade 

interna. 16  

 Quarteirões_por_Habitação = nº. Quarteirões / (nº. unid_habit.) 

Por se ter optado por um cálculo alternativo, não se procedeu à operacionalização e 

determinação da Conectividade Interna: Quarteirões por Habitação, em relação às áreas 

urbanas das freguesias, o que teria envolvido o desenvolvimento dos seguintes passos: a) 

Determinação do número de quarteirões em zona urbana; b) Determinação do o número de 

unidades de habitação em zona urbana; c) Divisão do nº. de quarteirões pelo nº. de 

unidades de habitação; d) Intersecção dos dados obtidos, com os polígonos das áreas 

urbanas das diferentes freguesias, determinando-se assim o grau de conectividade interna 

por freguesia. 

A operacionalização e determinação da Conectividade Interna foi substituída neste caso 

pelo cálculo do Índice de Dispersão da Área Urbana relativamente às extensões urbanas 

das freguesias, tendo envolvido o desenvolvimento dos seguintes passos: a) Determinação 

dos perímetros dos núcleos e aglomerados urbanos; b) Cálculo das áreas dos núcleos e 

aglomerados urbanos; c) Determinação do rácio entre os perímetros e as áreas dos núcleos 

e aglomerados urbanos; d) Intersecção dos dados obtidos, com os polígonos das áreas 

urbanas das diferentes freguesias, determinando-se assim o grau de conectividade interna 

por freguesia. 
 
Índice de Dispersão da Área Urbana (IDAU) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação 

da forma urbana e da conectividade interna de uma área urbana. Índice dado pelo rácio 

entre o perímetro dos espaços urbanos e a respectiva área em m/m2 (IDU): Índice de 

Dispersão da Área Urbana = Perímetro dos núcleos/aglomerados urbanos / área urbana. 

Quanto menor o rácio, maior a conectividade interna e melhor a qualidade da forma 

urbana. 

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

classificação baseada na seguinte graduação de valores - 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). 

                                                      
16 Mede a Conectividade, a Densidade, a Concentração, a Aglomeração e a Proximidade. 
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Figura 6.5 - Cálculo do Índice de Dispersão Urbana (conectividade interna) em ArcGis 

(indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 12) 
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6.7.1.4 A2.3 - Conectividade Interna: Comprimento médio dos Impasses - comprimento 

médio em metros das vias sem saída (cul-de-sac); quanto mais curtos forem os 

impasses, maior será a conectividade interna.  

 Comprimento_médio_dos_Impasses = Somatório dos comprimentos dos 

Impasses / nº. de impasses 

 

Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Conectividade Interna: Comprimento médio dos Impasses, em 

relação às áreas urbanas das freguesias, o que envolveria o desenvolvimento dos seguintes 

passos: a) Determinação dos comprimentos dos impasses; b) Determinação do número de 

impasses; c) Divisão do comprimento dos impasses pelo nº. de impasses; d) Intersecção 

dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos das áreas urbanas das diversas 

freguesias, de modo a determinar-se o grau de conectividade interna por freguesia. 

 

6.7.1.5 A2.4 - Conectividade Interna: Kms de arrruamentos - Quantidade linear de rede 

rodoviária em metros, a dividir pelo número de unidades de habitação na unidade de 

vizinhança; quanto mais os kms de via por unidade de habitação e maior for o rácio, 

maior será a conectividade interna:  

 Kms_de_rua = Somatório dos comprimentos dos arruamentos / (nº. 

unid_habit.) 

 

Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Conectividade Interna: Kms de arruamentos, em relação às áreas 

urbanas das freguesias, o que envolveria o desenvolvimento dos seguintes passos: a) 

Determinação do comprimento linear da rede rodoviária; b) Determinação do nº. de 

unidades de habitação; c) Divisão do comprimento dos arruamentos pelo nº. de unidades 

de habitação; d) Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos das 

áreas urbanas das diversas freguesias, de modo a determinar-se o grau de conectividade 

interna por freguesia. 

6.7.1.6 A3 - Conectividade_Externa - distância média entre pontos de acesso/ingresso na 

“unidade de vizinhança” em metros; quanto maior a distância, menor a 

conectividade externa. 

 Conectividade_Externa = Somatório das distâncias de acesso / (nº. de acessos 

/ 2) 
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Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Conectividade Interna: Kms de arruamentos, em relação às áreas 

urbanas das freguesias, o que envolveria o desenvolvimento dos seguintes passos: a) 

Determinação das distâncias entre pontos de ingresso/acesso numa “unidade de 

vizinhança”; b) Identificação do nº. de pontos de acesso numa “unidade de vizinhança”; 

c) Divisão do somatório das distâncias entre pontos de ingresso/acesso pelo nº de pontos de 

aceso, a dividir por 2; d) Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os 

polígonos das áreas urbanas das diversas freguesias, de modo a determinar-se o grau de 

conectividade interna por freguesia. 

 

6.7.2 - B) DENSIDADE  

De um modo geral, o desenvolvimento peri-urbano contemporâneo tem vindo a ser 

dominado sobretudo pela construção de conjuntos de unidades de habitação unifamiliar - 

“UHUF”, implantadas em lotes com crescentes dimensões. Neste contexto, se vem 

advertindo que um tal crescimento em baixa densidade, aumente a dependência automóvel, 

contribua para um maior consumo de solo agrícola e incremente o custo da infraestrutura 

pública (American Planning Association [APA], 1998 in Song & Knaap, 2004, 214).  

Procurando avaliar a influência destes impactos, adoptam-se três formas de medir a 

densidade do crescimento urbano da habitação unifamiliar, ou seja, a dimensão do lote das 

unidades de habitação, a respectiva área de implantação e a sua densidade:  

 

6.7.2.1 B1 - Área média/ Dimensão média dos Lotes de Unidades de Habitação 

UniFamiliar - dimensão média dos lotes das unidades de habitação unifamiliar - 

“UHUF” na “unidade de vizinhança”; quanto menor o tamanho médio dos lotes, 

mais elevada a densidade. 

 Dimensão_média_do_Lote_UHUF = Somatório das Áreas dos Lotes / nº. 

Lotes 

 

Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Densidade através da Área média dos Lotes de Unidades de 

Habitação Unifamiliar, em relação às áreas urbanas das freguesias, o que envolveria o 

desenvolvimento dos seguintes passos: a) Identificação dos lotes das unidades de habitação 

unifamiliar; b) Cálculo da área ocupada pelos lotes de habitação unifamiliar; c) Divisão da 

área ocupada pelos lotes de habitação unifamiliar, pelo nº. de unidades respectiva; d) 
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Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos das áreas urbanas 

das diversas freguesias, de modo a determinar-se o grau de densidade por freguesia. 

 

6.7.2.2 B2 - Área média de Implantação das Unidades de Habitação UniFamiliar - área 

média de implantação ao nível do solo das unidades de habitação unifamiliar - 

“UHUF” na “unidade de vizinhança”; quanto menor for a área de implantação, 

mais elevada é a densidade.  

 Área_média_de_Implantação_UHUF = Somatório das Áreas de Implantação 

/ Nº. Habitações. 

 

Por se ter optado por um cálculo alternativo, não se procedeu à operacionalização e 

determinação da Densidade através da Área média de Implantação das Unidades de 

Habitação UniFamiliar, em relação às áreas urbanas das freguesias, o que envolveria o 

desenvolvimento dos seguintes passos: a) Delimitação das áreas de implantação das 

unidades de habitação unifamiliar; b) Medição da área de implantação das unidades de 

habitação unifamiliar; c) Divisão da área total de implantação das unidades de habitação 

unifamiliar pelo respectivo nº. de unidades de habitação unifamiliar; d) Intersecção dos 

dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos das áreas urbanas das diversas 

freguesias, de modo a determinar-se o grau de densidade por freguesia. 

 

A operacionalização e determinação da Densidade através da Área média de Implantação 

das Unidades de Habitação UniFamiliar, foi substituída neste caso pelo cálculo da Área 

Média de Implantação dos Edifícios relativamente às áreas urbanas das freguesias, tendo 

envolvido o desenvolvimento dos seguintes passos: a) Delimitação das áreas de 

implantação das unidades edificadas; b) Medição da área de implantação das unidades 

edificadas; c) Divisão da área total de implantação das unidades edificadas pelo respectivo 

nº. de unidades; d) Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos 

das áreas urbanas das diversas freguesias, de modo a determinar-se o grau de densidade 

por freguesia. 
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Figura 6.6 - Cálculo da Área Média de Implantação dos Edifícios (AMIE) em ArcGis 
(Indicador adaptado de American Planning Association [APA], 1998 in Song & Knaap, 

2004, 214) 
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Área Média de Implantação dos Edifícios (AMIE) - Indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da densidade urbana e à qualidade da forma urbana de uma área territorial em 

espaço urbano. Este indicador baseia-se na área média de implantação dos edifícios 

residenciais em zona urbana, sendo dado pelo rácio entre a área total de implantação dos 

edifícios e o Nº. total de edifícios: Área média de Implantação por Área Urbana = 

Somatório das Áreas de Implantação Edifícios dos edifícios de uma Área Urbana / Nº. dos 

Edifícios dessa Área Urbana. Quanto maior a área média de implantação dos edifícios 

(AMI/Ed), mais elevado o nível de densidade e melhor a qualidade da forma urbana. 

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

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: AMI/Ed < 200m2 

(Extrem/. Vulnerável); Baixo: 200m2 < AMI/Ed <= 250m2; (Mto Vulnerável); Médio: 

250m2 < AMI/Ed <=  300m2 (Vulnerável); Bom: 300m2 < AMI/Ed <= 350m2 (Em risco); 

Excelente: 350m2 < AMI/Ed   (Resiliente). 

 

6.7.2.3 B3 - Densidade das Unidades de Habitação unifamiliar - número de unidades de 

habitação unifamiliar - “UHUF” a dividir pela área em zona residencial na “unidade 

de vizinhança”; quanto maior for o rácio, mais elevada é a densidade.  

 Densidade_das_UHUF = Nº. de Unidades de Habitação UniFamiliar 

“UHUF” / Área em Zona Residencial 

 

Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Densidade através da Densidade das Unidades de Habitação 

unifamiliar, em relação às áreas urbanas das freguesias, o que envolveria o 

desenvolvimento dos seguintes passos: a) Determinação do nº. de unidades de habitação 

unifamiliar; b) Determinação da área da zona residencial na “unidade de vizinhança”; c) 

Divisão do nº. de unidades de habitação unifamiliar pela área em zona residencial; d) 

Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos das áreas urbanas 

das diversas freguesias, de modo a determinar-se o grau de densidade por freguesia. 

 

6.7.3 - C) MISTURA DOS USOS DO SOLO  

Ainda de acordo com a análise da dispersão urbana, o desenvolvimento urbano 

contemporâneo tem sido homogéneo, carecendo por isso de uma mistura de usos. Segundo 

a American Planning Association em “The principles of smart development”, uma maior 

mistura de usos contribui para promover a circulação pedonal e o uso da bicicleta, reduz os 
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percursos em km por veículo e realça a estética urbana (APA, 1998 in Song & Knaap, 

2004, 214). 

Consideram-se duas formas de medição quanto à mistura de usos do solo e 

consequentemente 2 índices. A primeira mede a mistura real de usos não residenciais 

numa “unidade de vizinhança” e a segunda mede a mistura de usos em zona não 

residencial.  

 

6.7.3.1 C1 - Mistura Real de Usos não residenciais - mistura real de usos não residenciais 

- área do solo com uso comercial, industrial e público na “unidade de vizinhança”, a 

dividir pelo número de unidades de habitação (área não-residencial real por UH em 

m2); quanto maior for o rácio, maior a mistura de usos do solo. A medição da mistura 

é feita em m2/hectares de uso de solo comercial, industrial e público na unidade de 

vizinhança, a dividir pelo respectivo número de unidades de habitação; quanto maior 

o rácio, maior a mistura real de usos do solo não-residencial). 

 Mistura Real de Usos não residenciais = Somatório das áreas comerciais, 

industriais e públicas / nº. de unidades de habitação 

 

Por se ter optado por um cálculo alternativo, não se procedeu à operacionalização e 

determinação da Mistura dos Usos do Solo através da Mistura Real de Usos não 

residenciais, em relação às áreas urbanas das freguesias, o que teria envolvido o 

desenvolvimento dos seguintes passos: a) Delimitação e cálculo do somatório das áreas de 

uso comercial na área da “unidade de vizinhança”; b) Delimitação e cálculo do somatório 

das áreas de uso industrial na área da “unidade de vizinhança”; c) Delimitação e cálculo 

do somatório das áreas de uso público na área da “unidade de vizinhança”; d) Soma dos 

três conjuntos de áreas: comerciais, industriais e de uso público; e) Cálculo do número de 

unidades de habitação na área da “unidade de vizinhança”; f) Divisão do somatório de 

áreas comerciais, industriais e de uso público, pelo nº de unidades de habitação na área da 

“unidade de vizinhança”; d) Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os 

polígonos das áreas urbanas das diversas freguesias, de modo a determinar-se o grau de 

Mistura Real de Usos não residenciais por freguesia. 

 

A operacionalização e determinação da Mistura dos Usos do Solo através da Mistura Real 

de Usos não residenciais, foi substituída neste caso pelo cálculo da Densidade de Mistura 

Real de Usos do Solo Não Residenciais relativamente às áreas urbanas das freguesias, 
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tendo envolvido o desenvolvimento dos seguintes passos: a) Delimitação e cálculo do 

somatório das áreas de uso comercial na área da “unidade de vizinhança”; b) Delimitação 

e cálculo do somatório das áreas de uso industrial na área da “unidade de vizinhança”; c) 

Delimitação e cálculo do somatório das áreas de uso público na área da “unidade de 

vizinhança”; d) Soma dos três conjuntos de áreas: comerciais, industriais e de uso público; 

e) Cálculo do número de unidades de habitação na área da “unidade de vizinhança”; f) 

Divisão do somatório de áreas comerciais, industriais e de uso público, pelo nº de unidades 

de habitação na área da “unidade de vizinhança”; d) Intersecção dos dados obtidos nas 

alíneas anteriores com os polígonos das áreas urbanas das diversas freguesias, de modo a 

determinar-se o grau de Mistura Real de Usos não residenciais por freguesia. 

 

Densidade de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais (DMRUSNR) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da mistura dos usos do solo e da forma urbana de uma 

área territorial em espaço urbano. Este indicador é relativo à mistura real de usos do solo 

não residenciais na área urbana, correspondendo ao rácio entre a soma das unidades de uso 

comercial, industrial e público a dividir pela área territorial dos respectivos 

núcleos/aglomerados urbanos em hectares: 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 mais elevado o rácio, maior a mistura de usos do solo 

e maior o nível de qualidade da forma urbana.  

Na avaliação deste indicador (DE) 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). 
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Figura 6.7 - Cálculo da Densidade de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais 

(DMRUSNR) em ArcGis  (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 695, 703 e 

APA, 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 
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6.7.3.2 C2 - Mistura de Usos em Zona não residencial - mistura de usos em zona não 

residencial - área de terreno em zona de comércio central, comércio geral, comércio 

local, escritórios (terciário), industriais e com mistura de usos na “unidade de 

vizinhança”, a dividir pelo número de unidades de habitação (área em zona não-

residencial por UH em m2); quanto mais elevado o rácio, maior a mistura.  

 Mistura_Usos_em_Zona_não_residencial = Somatório das áreas em zona de 

comércio central, comércio geral, comércio local, escritórios (terciário) e 

indústria, com mistura de usos na “unidade de vizinhança” / nº. de unidades 

de habitação. 

 

Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Mistura dos Usos do Solo através da Mistura de Usos em Zona não 

residencial, em relação às áreas urbanas das freguesias, o que envolveria o 

desenvolvimento dos seguintes passos: a) Delimitar e medir as áreas de terreno em zona de 

comércio central na “unidade de vizinhança”; b) Delimitar e medir as áreas de terreno em 

zona de comércio geral na “unidade de vizinhança”; c) Delimitar e medir as áreas de 

terreno em zona de comércio local na “unidade de vizinhança”; d) Delimitar e medir as 

áreas de terreno em zona de escritórios (terciário) na “unidade de vizinhança”; e) 

Delimitar e medir as áreas de terreno em zona de indústria na “unidade de vizinhança”; f) 

Delimitar e medir as áreas de terreno em zona com mistura de usos na “unidade de 

vizinhança”; g) Dividir o somatório de áreas em zona de comércio central, comércio geral, 

comércio local, escritórios (terciário), indústria e com mistura de usos na “unidade de 

vizinhança”, pelo número de unidades de habitação (área em zona não-residencial por UH 

em m2); h) Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos das áreas 

urbanas das diversas freguesias, determinando-se assim o grau de Mistura de Usos em 

Zona não residencial por freguesia. 

 

6.7.4 - D) ACESSIBILIDADE  

O desenvolvimento urbano contemporâneo caracteriza-se ainda no âmbito da expansão 

urbana, por uma excessiva separação entre os usos, obrigando a que se percorram longas 

distâncias (APA, 1998 in Song & Knaap, 2004, 214).  

Neste sentido, consideram-se três formas de medição em relação à acessibilidade: distância 

ao uso comercial, distância às paragens de autocarro e distância aos parques públicos. Em 

relação a cada medição, considera-se como média, a distância a partir do centróide de cada 
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habitação da “unidade de vizinhança”, respectivamente ao centróide do uso comercial, da 

paragem de autocarro e do parque público mais próximo. 

 

6.7.4.1 D1 - Distância média ao Comércio - distância média do centróide de cada parcela 

habitacional da “unidade de vizinhança” ao uso comercial mais próximo, ou 

distância média ao uso comercial mais próximo (em metros); quanto mais curta a 

distância, maior a acessibilidade.  

 Distância_média_ao_Comércio = Somatório das distâncias de cada habitação 

da “unidade de vizinhança” ao uso comercial mais próximo / Nº. de 

habitações. 

 

A operacionalização e determinação da Acessibilidade através da Distância Média ao 

Comércio, foi substituída neste caso pelo cálculo da Distância média às Unidades de 

Actividade Económica relativamente às áreas urbanas das freguesias, tendo envolvido o 

desenvolvimento dos seguintes passos: a) Localização das unidades de actividade 

económica na área urbana; b) Determinação dos centróides dos núcleos urbanos; c) 

Cálculo das distâncias dos centróides dos núcleos urbanos às unidades de actividade 

económica; d) Determinação da distância média dos centróides dos núcleos urbanos às 100 

unidades de actividade económica mais próximas; e) Intersecção dos dados obtidos nas 

alíneas anteriores com os polígonos das áreas urbanas das diversas freguesias, de modo a 

determinar-se a Distância média às Unidades de Actividade Económica por freguesia. 

 

Distância média às Unidades de Actividade Económica (DMUAE) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da acessibilidade e da forma urbana de uma área territorial em espaço 

urbano. Este indicador baseia-se na distância média dos centróides das áreas urbanas aos 

centróides das 100 Unidades de Actividade Económica (UAE’s) mais próximas: Distância 

média dos centróides das áreas urbanas às 100 UAE’s mais próximas = Somatº. das 

Distâncias de cada um dos centróides dos núcleos/aglomerados urbanos (N/AU’s) aos  

centróides das 100 UAE’s mais próximas / 100. 

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

nível de acessibilidade,  proximidade e maior a qualidade da forma urbana.  

Na avaliação deste indicador (DMUAE) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: 1600m < DistM (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 1200m < DistMP <= 
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1600m; (Mto Vulnerável); Médio: 800 m < DistMP <= 1200 (Vulnerável); Bom: 400 m < 

DistMP <= 800 m (Em risco); Excelente: DistMP <= 400 m (Resiliente).  

 
 

Figura 6.8 - Cálculo do Índice de Dispersão Urbana Media por Freguesia (IDUM) em 

ArcGis  (Indicador adaptado de Song & Knaap, 2004) 
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Determinadas a partir do SIDIM - Sistema de Difusão de Informação Municipal 

(Copyright@2003 IERU - Instituto de Estudos Regionais e Urbanos, consideram-se 

Unidades de Actividade Económica as seguintes: 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. 

 

6.7.4.2 D2 - Distância média ao Autocarro - distância média do centróide de cada 

habitação da “unidade de vizinhança” à paragem de autocarro mais próxima, ou 

distância média à paragem de autocarro mais próxima (em metros); quanto mais 

curta a distância, maior a acessibilidade.  

 Distância_média_ao_Autocarro = Somatório das distâncias de cada habitação 

da “unidade de vizinhança” à paragem mais próxima de autocarro / Nº. de 

habitações. 

 

Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Acessibilidade através da Distância média ao Autocarro, em relação 

às áreas urbanas das freguesias, o que envolveria o desenvolvimento dos seguintes passos:  

a) Localização das paragens de autocarro na área urbana; b) Determinação dos centróides 

dos núcleos urbanos; c) Cálculo das distâncias dos centróides dos núcleos urbanos às 

paragens de autocarro; d) Determinação da distância média dos centróides dos núcleos 

urbanos às 100 paragens mais próximas; e) Intersecção dos dados obtidos nas alíneas 

anteriores com os polígonos das áreas urbanas das diversas freguesias, de modo a 

determinar-se a Distância média ao Autocarro por freguesia. 

 

6.7.4.3 D3 - Distância média ao Parque Urbano - distância média do centróide de cada 

habitação da “unidade de vizinhança” ao parque mais próximo (parques públicos, 

zonas verdes, jardins, parques da “unidade de vizinhança”), ou distância média ao 

parque mais próximo (em metros); quanto mais curta a distância, maior a 

acessibilidade.  

 Distância_média_ao_Parque = Somatório das distâncias de cada habitação 

da “unidade de vizinhança” ao parque público mais próximo / Nº. de 

habitações. 
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Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Acessibilidade através da Distância média ao Parque Urbano, em 

relação às áreas urbanas das freguesias, o que envolveria o desenvolvimento dos seguintes 

passos: a) Localização dos parques urbanos na área urbana; b) Determinação dos 

centróides dos parques urbanos (parques públicos, zonas verdes, jardins); c) Determinação 

dos centróides dos núcleos urbanos; d) Cálculo das distâncias dos centróides dos núcleos 

urbanos aos centróides dos parques urbanos; e) Determinação da distância média dos 

centróides dos núcleos urbanos aos centróides dos 100 parques urbanos mais próximos; f) 

Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos das áreas urbanas 

das diversas freguesias, de modo a determinar-se a Distância média ao Parque Urbano por 

freguesia. 

 

6.7.5 - E) ACESSO PEDONAL  

Os padrões do desenvolvimento urbano contemporâneo, obrigam ainda a percorrer grandes 

distâncias, desencorajando a circulação pedonal. Bons acessos pedonais contribuem para 

incentivar os residentes a andar mais a pé, contribuindo para melhorar o estado físico e a 

saúde, e reduzem o nº. de kms/veículo em deslocações (Frank & Engelke, 2001 in Song & 

Knaap, 2004, 215).  

Ora, os percursos pedonais são em regra bem aceites para distâncias médias enquadradas 

numa malha aproximada de 400 metros (Duany & Plater-Zyberk, 1992 in Song & Knaap, 

2004, 215). A acessibilidade pedonal pode ser medida em função da percentagem de 

habitações a uma “distância pedonal” (de 400 metros) relativamente aos usos comerciais 

e às paragens de autocarro (adoptando-se uma medição entre os respectivos centróides). 

Daí que a acessibilidade pedonal possa então ser medida em função da percentagem de 

habitações a uma “distância pedonal” (de 400 metros) relativamente aos usos comerciais e 

às paragens de autocarro (medindo-se as distâncias entre os respectivos centróides). 

 

6.7.5.1 E1 - Distância Pedonal ao Comércio - percentagem de unidades de habitação até 

uma distância de 400 metros de todos os usos comerciais; quanto mais elevada for a 

percentagem, maior será o acesso pedonal.  

 Distância_Pedonal_ao_Comércio = Nº. Habitações à distância de 400 metros 

dos usos comerciais / Nº. total de habitações. 
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Figura 6.9 - Cálculo do Índice de Proximidade ao Comércio (IPC) em ArcGis (Indicador 

adaptado de Song & Knaap, 2004) 
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A operacionalização e determinação da Acessibilidade através da Distância Pedonal ao 

Comércio, 17 foi substituída neste caso pelo cálculo do Índice de Proximidade ao Comércio 

relativamente às áreas urbanas das freguesias, tendo envolvido o desenvolvimento dos 

seguintes passos: a) Localização das unidades de comércio na área urbana; b) 

Determinação dos centróides das unidades de comércio; c) Determinação dos centróides 

dos núcleos urbanos; d) Cálculo das distâncias dos centróides dos núcleos urbanos aos 

centróides das unidades de comércio; e) Determinação da distância média dos centróides 

dos núcleos urbanos aos centróides das 100 unidades de comércio mais próximas; f) 

Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos das áreas urbanas 

das diversas freguesias, de modo a determinar-se a Índice de Proximidade ao Comércio 

por freguesia. 
 
Índice de Proximidade ao Comércio (IPC) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

acessibilidade e da forma urbana de uma área territorial em espaço urbano. Este indicador 

baseia-se na distância média dos centróides dos núcleos/aglomerados urbanos, aos 

centróides das 100 Unidades de Comércio (UC’s) mais próximas: Distância média às UC’s 

= Somatº. das Distâncias de cada um dos centróides dos núcleos/aglomerados urbanos 

(N/AU’s) aos  centróides das 100 UC’s mais próximas / 100. 

Quanto mais elevada a percentagem das Unidades de Comércio a uma distância igual ou 

inferior a 400 metros de todos os usos comerciais (DUC), maior a acessibilidade interna, a 

proximidade, a pedonalidade e maior o nível de qualidade da forma urbana. Quanto menor 

a distância média às Unidades de Comércio (DUC), maior o nível de acessibilidade, 

proximidade e maior a qualidade da forma urbana. 

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

classificação baseada na seguinte graduação de valores - Crítico: 2400m < DistM (Extrem/. 

Vulnerável); Baixo: 1600m < DistMP <= 2400m; (Mto Vulnerável); Médio: 800 m < 

DistMP <= 1600 (Vulnerável); Bom: 400 m < DistMP <= 800 m (Em risco); Excelente: 

DistMP <= 400 m (Resiliente). 

 

 

 

                                                      
17 Distância Pedonal ao Comércio - percentagem de unidades de habitação até uma distância de 400 metros 

de todos os usos comerciais; quanto mais elevada for a percentagem, maior será o acesso pedonal. 
Distância Pedonal ao Comércio = Nº. Habitações à distância de 400 metros dos usos comerciais / Nº. 
total de habitações. 
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6.7.5.2 E2 - Distância Pedonal às Paragens de Autocarro - percentagem de unidades de 

habitação até uma distância de 400 metros de todas as paragens de autocarro; quanto 

mais elevada for a percentagem, maior será o acesso pedonal.  

 Distância_Pedonal_às_Paragens_de_Autocarro = Nº. Habitações à distância 

de 400 metros das paragens de autocarro / Nº. total de habitações. 

 

Por afastamento aos objectivos iniciais e constrangimento de meios, não se procede à 

operacionalização da Acessibilidade através da Distância Pedonal às Paragens de 

Autocarro, em relação às áreas urbanas das freguesias, o que envolveria o desenvolvimento 

dos seguintes passos: a) Localização das paragens de autocarro na área urbana; b) 

Determinação dos centróides dos núcleos urbanos; c) Cálculo das distâncias dos centróides 

dos núcleos urbanos às paragens de autocarro; d) Determinação da percentagem das 

unidades de habitação até uma distância de 400 metros de todas as paragens de autocarro; 

e) Determinação da distância média dos centróides dos núcleos urbanos às 100 paragens 

mais próximas; f) Intersecção dos dados obtidos nas alíneas anteriores com os polígonos 

das áreas urbanas das diversas freguesias, de modo a determinar-se a Distância Pedonal às 

Paragens de Autocarro por freguesia. 

 

6.8 - OPERACIONALIZAÇÃO PARA A MEDIÇÃO DÀ FORMA URBANA  

Na ausência de uma orientação teórica precisa, consideram-se duas alternativas de medição 

directamente fundamentada em dados existentes: intervalos dos Censos (subsecções 

estatísticas) e áreas de núcleo e aglomerado urbano (quarteirões residenciais)  

Os limites das subsecções e das áreas de núcleo e aglomerado urbano residencial 

(quarteirões) coincidem em regra com vias, acidentes geográficos e outros limites físicos, 

dividindo por sua vez uma área em “unidades de vizinhança” com características físicas e 

sociais distintas. Com vista à sua análise e com recurso ao ArcView, procede-se a diversas 

medições da forma urbana ao nível das Secções e Subsecções Estatísticas na área do 

Município.  

A operacionalização da medição da forma urbana pressupõe primeiro a repartição dos usos 

do solo por 4 tipos: unidades de habitação (1), usos industriais (2), públicos (3) e 

comerciais (4). Em algumas das dimensões, uma operacionalização apropriada considera 
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apenas o solo urbanizável, excluindo-se18 o solo não-urbanizável dadas as suas 

características naturais, de uso público, ou como barreiras reguladoras.  

O procedimento desenvolve-se com base na aplicação ArcView do ArcGis 9, logo a partir 

da determinação das áreas dos polígonos dos núcleos e aglomerados urbanos, definindo-se 

estes com 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 do território do 

Município.  

Medição da forma urbana nas áreas urbanas das 31 freguesias  

Operacionalizam-se as definições para a medição da forma urbana: Conectividade, 

Densidade, Mistura dos Usos do Solo, Acessibilidade e Acesso Pedonal, aplicando-as às 

áreas urbanas das 31 freguesias do Município de Coimbra. Para o efeito se seleccionaram 

as áreas urbanas de cada freguesia.  

Evitando um afastamento aos objectivos iniciais e considerando o constrangimento de 

meios, o estudo confina-se à forma urbana do espaço dominantemente residencial, 

analisando-se as unidades de habitação como uso do solo. 

Não se testam algumas as medições relativas à Conectividade (Inter-conectividade; 

Quarteirões por Habitação; Comprimento médio dos Impasses; Kms de arruamentos; 

Conectividade Externa); Densidade (Área média do Lote de UHUF; Densidade das 

UHUF); Mistura de Usos do solo incluindo o residencial unifamiliar; Mistura de Usos 

excluindo o residencial unifamiliar); Acessibilidade (Distância média ao Autocarro; 

Distância média ao Parque Urbano); Acesso Pedonal (Distância Pedonal às Paragens de 

Autocarro).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Segundo Galster et al., (2001, p. 699) esta inconsistência é justificável em termos conceptuais. Por 

exemplo, a densidade residential deve ser calculada em computador usando apenas a área urbanizável 
(susceptível de desenvolvimento) de modo a não caracterizar erradamente como de maior dispersão as 
áreas urbanas com mais montanhas, planícies de inundação, ou parques. No entanto, para a proximidade 
ou para a centralidade, é apropriado medir distâncias entre posições usando toda a área de intervenção, 
tanto urbanizável (susceptível de desenvolvimento) como não, desde que tal território seja qualquer modo 
atravessado. 
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6.9 METODOLOGIA PARA A MEDIÇÃO 

A origem dos dados para os cálculos segue em parte os Censos de 2000, sendo o ArcView 

9 o Software de Informação Geográfica utilizado. Os dados para as áreas urbanas das 31 

freguesias baseiam-se na análise dos dados relativos às Subsecções Estatísticas. 

A determinação do número de unidades de habitação pelas áreas dos polígonos dos núcleos 

e aglomerados urbanos, definindo-se estes com os lugares geométricos dados pelos 

contornos ou perímetros que envolvem o edificado, efectuou-se com base na respectiva 

intersecção com os limites das Subsecções Estatísticas. Individualizaram-se assim as 

porções de informação geográfica com a informação das unidades de habitação de cada 

Subsecção.  

Começou-se por dividir a área urbana de cada freguesia pelos lugares geométricos dados 

pelos contornos ou perímetros envolvendo 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. 

Utilizou-se um SIG para quantificar o fraccionamento da área urbana e introduziram-se 

numa base de dados esses valores, incluindo a latitude e longitude dos centróides dos 

correspondentes polígonos. Agregaram-se depois os dados por Subsecções Estatísticas 

relativamente às unidades de habitação, proporcionando-se assim uma contagem por 

polígono.  

Adoptando embora indicadores alternativos, calcularam-se os valores para as áreas urbanas 

de cada uma das 31 freguesias do Município relativamente a cada um dos grupos, tendo 

por base no essencial as cinco medições seguintes: a) Conectividade: (Perímetro dos 

Quarteirões; Quarteirões por Habitação); b) Densidade: (Área média de Implantação); c) 

Mistura dos Usos do Solo: (Mistura Real de Usos não residenciais); d) Acessibilidade: 

(Distância média ao Comércio); e e) Acesso Pedonal: (Distância Pedonal ao Comércio)  

Como indicadores alternativos, adoptaram-se os seguintes: a) Para a conectividade 

interna, o Índice de Dispersão Urbana (IDU) e o Índice de Dispersão da Área Urbana 

(IDAU);b) Para a densidade, a Área Média de Implantação dos Edifícios (AMIE);c) Para a 

mistura dos usos do solo, a Densidade de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais 

(DMRUSNR);d) Para a acessibilidade, a Distância média às Unidades de Actividade 

Económica (DMUAE); e e) Para o acesso pedonal, o Índice de Proximidade ao Comércio 

(IPC). 

Após medidas as áreas urbanas nas 5 dimensões da forma urbana, pode observar-se e 

estabelecer-se uma comparação de como se comportam os resultados em termos de 
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avaliação intuitiva e do conhecimento prático prévio das áreas, bem como em termos de 

uma percepção convencional. 

 

 6.10 - ÍNDICE DA FORMA URBANA (IFU) 

Índice de medição da Forma Urbana aplicado a Coimbra 

Considera-se como forma urbana o potencial de atributos de um espaço urbano, com 

capacidade para proporcionar uma melhor qualidade ao sistema urbano e fazer face à 

adversidade ambiental. Uma melhor forma urbana poderá contribuir para o aumento da 

diversidade, do crescimento, da qualidade de vida e da função do ecossistema urbano.  

A medição da forma urbana pode assim fornecer indicações preciosas de quão sustentável 

ou vulnerável é o espaço urbano através da análise e medição dos níveis de qualidade do 

ambiente urbano. 

Escolha de dados e definição dos indicadores para o IFU 

O princípio dominante na construção do Índice da Forma Urbana (IFU) foi o de, não 

introduzindo complexidades num modelo, promover uma base de avaliação da forma do 

espaço urbano ou da sua qualidade e integridade urbana, através do desenvolvimento de 

um índice de medição da forma urbana aplicável a Coimbra.  

Para medir a qualidade da forma urbana de um território, propõe-se um IFU baseado em 10 

indicadores, os quais são combinados por média simples e integrados num índice único ou 

numa gama de sub-índices temáticos. Para que sejam facilmente compreendidos, adoptam-

se médias simples relativamente aos vários indicadores. 

Uma vez que o espaço urbano integra ecossistemas, habitats, populações, processos físicos, 

fluxos, numa imensa diversidade e em múltiplas interacções, adoptam-se indicadores de 

“largo espectro” para a avaliação e análise da grande variedade de condições e processos, 

minimizando-se exigências relativas a mais dados e proporcionando uma melhor e mais 

simplificada caracterização da forma urbana.  

Na construção do IFU consideram-se dois (2) indicadores relativos à análise urbana do 

território, um (1) em relação à ocupação e uso do solo, seis (4) aplicados ao espaço urbano 

e residencialidade, três (2) quanto à acessibilidade pedonal e um (1) relativo à coerência da 

estrutura e da imagem urbana. Relativamente à maior parte dos indicadores, os dados 

baseiam-se em níveis médios observados na última década.  

A fim de que sejam combinados numa média simples, os indicadores do IFU são 

previamente convertidos numa escala comum, facilitando-se assim a fixação dos limiares 
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da avaliação da forma urbana. Definiu-se como escala do IFU, uma variação entre o valor 

1 (Forma Urbana Crítica) e 5 (Forma Urbana Excelente): 

 

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

 

Tabela 6.1 - Graus de classificação da forma urbana Fonte: Adaptado do PNUD/ ONU 

 

Metodologia na determinação do Índice da Forma Urbana (IFU) 

O primeiro passo na construção dos indicadores e índices para medição da forma urbana, 

foi o de procurar tratar estatisticamente as variáveis. Padronizaram-se os indicadores pelo 

método dos máximos e mínimos de forma que os seus valores variassem entre 1 e 5, 

facilitando-se a comparação e a comunicação dos resultados. Os índices temáticos 

correspondem à média simples dos respectivos indicadores, tendo-se abandonado a 

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

análise factorial por componentes temáticas.  

Cabe destacar que índices de medição da forma urbana consagrados, utilizam critérios 

idênticos na avaliação da forma urbana (American Planning Association [APA], 1998; 

Knaap. 2000; Allen, 2001; Song, 2002; Song & Knaap, 2004). 

Cálculo do Índice da Forma Urbana (IFU) 

Propõe-se a apresentação dos resultados do IFU através de relatórios de avaliação por 

freguesia num único quadro, evidenciando-se um resumo de informações correspondente à 

respectiva área urbana. A informação inclui a pontuação geral do IFU, com a percentagem 

dos dados sobre o qual foi calculada, e uma avaliação global da forma urbana urbana, cuja 

classificação caracteriza a qualidade da forma urbana. 

Numa escala de limiares graduada de 1-5 (forma urbana crítica, baixa, média, boa e 

excelente), o IFU estabelece uma relação entre as condições observadas no território e a 

qualidade do espaço urbano. Nesta abordagem, se escalam os indicadores 

independentemente dos valores observados, proporcionando a construção de um 

mecanismo pelo qual se poderá avaliar a forma urbana de cada freguesia.  

Separadamente apresentam-se ainda as classificações dos cinco sub-temas a que se reporta 

a avaliação da forma urbana (território, ocupação e uso do solo, espaço urbano e 
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residencialidade, acessibilidade pedonal e coerência da estrutura e da imagem urbana), 

bem como a percentagem de indicadores relevantes para cada um, cujos resultados também 

se apresentam numa escala de 1 a 5. Constitui uma vantagem, o facto de qualquer 

indicador individual, bem como o IFU de qualquer área territorial, poder ser avaliado 

independentemente. 

Aplicabilidade do Índice da Forma Urbana (IFU) 

O IFU traduz-se num quadro síntese de modo a facilitar a compreensão da medição da 

forma urbana. Com as devidas adaptações, tanto poderá vir a ser aplicado a escalas 

territoriais mais vastas (municípios), como avaliar áresa geográficas em maior detalhe 

(freguesias, unidades de vizinhança, secções estatísticas, bairros, arruamentos). Em 

resultado de alterações de política e de acção, os índices e as saídas associadas ao IFU, 

poderão ainda assim, proporcionar aos urbanistas e gestores do espaço urbano, um 

“feedback” sobre as alterações entretanto verificadas na qualidade da forma urbana de um 

território. 
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6.11 - AVALIAÇÃO DA FORMA URBANA EM COIMBRA 

Aplicação metodológica do Índice da Forma Urbana (IFU) 
criar indicadores adequados à realidade das freguesias e do Município de Coimbra, um 

critério adicional de escolha das variáveis e indicadores foi a possibilidade da sua 

aplicabilidade a outros territórios e cidades. Na Tabela 6.2 apresenta-se um sistema de 

indicadores de medição da forma urbana partindo das diferentes dimensões para uma 

análise urbana. Com fundamento numa vasta análise bibliográfica19, e conjugando uma 

gama de indicadores de estado, pressão e resposta, reflectindo as condições à escala urbana 

local,  apresenta-se a seguinte composição dos indicadores adoptados na construção dos 

índices de medição da forma urbana: 

ÍNDICES TEMÁTICOS INDICADORES COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

Declive altimétrico da área urbana de 0% a 16 
Território  

Exposição solar das áreas urbanas  

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

solo Mistura Real de Usos não residenciais 

Densidade de Unidades de Equipamento 

Área média de Implantação dos edifícios 

Densidade de Edifícios 

Qualidade do espaço 
urbano 

Residencialidade  
 

Percentagem de habitações sub-normais  

Distância média às Unidades de Actividade Económica 
Vitalidade do 
Ecossistema  

Acessibilidade a 
serviços básicos 

Distância média ao Comércio por freguesia 

Ordenamento urbano  Coerência da estrutura 
urbana CAS - Coeficiente de Afectação do Solo 

 

Tabela 6.2 - Índices temáticos e composição dos indicadores aplicáveis à 

determinação dos índices de medição da forma urbana (IFU). 

 

Cálculo do Índice da Forma Urbana (IFU)  

Logo a partir da determinação das áreas dos polígonos dos núcleos e aglomerados urbanos, 

o procedimento da avaliação da forma urbana é desenvolvido com base na aplicação 
                                                      
19 (American Planning Association [APA], 1998; Knaap. 2000; Allen, 2001; Song, 2002; Song & Knaap, 

2004) 
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ArcView do ArcGis 9. Segue-se a repartição dos núcleos e aglomerados por freguesia, por 

unidade estatística e pelos limites territoriais em que se decompõe a área do Município 

(PDM, 1994). 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 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 três “buffers” em ArcGis, para além de se 

constituir numa funcionalidade testada em função da densidade e proximidade do edificado 

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

gama caracterizadora dos núcleos edificados, numa coerente homogeneidade tanto no seu 

grau de agregação como de 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 pelas respectivas áreas e inerentes indicadores. 

 

6.11.1. Qualidade do sistema urbano: território, recursos hídricos, população, 

ocupação e uso do solo 

6.11.1.1 - Território 

6.11.1.1.1 - Declive altimétrico da área urbana de 0% a 16 

Índice de Declive de 0% a 16% numa área urbana (IDU 0-16%) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da forma urbana de uma área territorial em espaço urbano. Este 

índice baseia-se na percentagem de área urbana com declive dominante de 0% a 16%, 

visando a determinação dos espaços com a maior aptidão à urbanização e edificação: 

Percentagem de área territorial com declive dominante de 0% a 16% = Áreas com declive 

dominante de 0% a 16% / Área em espaço urbano (em m2 ou hectare).  

Quanto maior o rácio entre a área de declive dominante 0% a 16% e a área total em espaço 

urbano, mais elevada a capacidade de edificação e melhor a qualidade da forma urbana. 

Na avaliação deste indicador (IDU 0-16%) adopta-se uma classificação baseada na 

seguinte graduação - Crítico: %Dcl_0-16% <= 10% (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 10% < 

%Dcl_0-16% <= 15% (Mto Vulnerável); Médio: 15% < %Dcl_0-16% <= 20% 

(Vulnerável); Bom: 20% < %Dcl_0-16% <= 30% (Em risco); Excelente: 30% < %Dcl_0-

16%  (Resiliente). 
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Figura 6.10 - Cálculo do Índice de Declive de 0% a 16% numa área urbana (IDU 0-

16%)  em ArcGis (Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 14) 

 

6.11.1.1.2 - Exposição solar das áreas urbanas por freguesia  

Índice de Exposição Solar Médio das áreas urbanas por Freguesia (IESMF) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da forma urbana de uma área territorial em espaço 

urbano. Este índice baseia-se na orientação percentual dominante a sudeste, sul e sudoeste 

das encostas dos espaços urbanos, considerando a percentagem de áreas com a maior de 

exposição solar ao longo do ano: Percentagem de área urbana com exposição dominante a 

sudeste, sul e sudoeste (%ExpSul) por hectare = Áreas com orientação a sudeste, sul 

e sudoeste / Área em espaço urbano (m2 ou hectares).  
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Quanto maior o rácio entre a área exposta a sudeste, sul e sudoeste, e a área total em 

espaço urbano, mais elevado a exposição solar do espaço urbano, contribuindo para uma 

melhor qualidade da forma urbana. 

Na avaliação deste indicador (IESMF) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: %ExpSol < 65% (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 65% < %ExpSol <= 

70% (Mto Vulnerável); Médio: 70% < %ExpSol <= 75% (Vulnerável); Bom: 75% < 

%ExpSol <= 80% (Em risco); Excelente: 80% < %ExpSol  (Resiliente). 

 
Figura 6.11 - Cálculo do Índice de Exposição Solar Médio das áreas urbanas por 

Freguesia (IESMF) em ArcGis (Indicador adaptado de Coelho & Cabrita, 1999) 
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6.11.1.2 - Ocupação e uso do solo 

6.11.1.2.1 - Mistura Real de Usos não residenciais por freguesia20 

Densidade de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais por Freguesia (DMRUS) - 

Indicador urbanístico aplicável à avaliação da forma urbana de uma área territorial em 

espaço urbano.  

 
Figura 6.12 - Cálculo do Densidade de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais 

por Freguesia (DMRUS) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 695, 703 

e APA, 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 

                                                      
20 Mistura de usos: “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” (Galster et al., 2001, p. 695, 703). 
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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, e a 

área territorial dos respectivos espaços 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 mais elevado o rácio (MRU) e maior o nível de 

mistura de usos do solo, melhor a qualidade da forma urbana. 

Na avaliação deste indicador (DMRUS) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: MRU/ha < 0,075 (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,075 < MRU/ha <= 

0,10 (Mto Vulnerável); Médio: 0,10 < MRU/ha <= 0,15 (Vulnerável); Bom: 0,15 < 

MRU/ha <= 0,25 (Em risco); Excelente: 0,25 < MRU/ha (Resiliente). 

A determinação da Mistura Real de Usos Não Residenciais por Freguesia, ou Densidade de 

Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais por Freguesia (DMRUS), teve por base o 

cálculo da densidade de usos comerciais, industriais e públicos por hectare de área urbana 

a partir da prévia determinação do número de unidades comerciais, industriais e de uso 

público 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 dos estabelecimentos de comércio (comércio a 

retalho, comércio grossista e outras formas de comércio), das unidades de indústria (todas 

as indústrias); e unidades de usos públicos (acção social, associações, correios e 

telecomunicações, cultura e lazer, desporto, ensino e investigação, estabelecimentos de 

saúde, locais de culto, pólos de atracção turística, serviços, serviços e comércios 

associados, serviços públicos e transportes). 

 

6.11.2. Qualidade do espaço urbano 

6.11.2.1 - Residencialidade 

6.11.2.1.1 - Densidade média de Unidades de Equipamento por freguesia/ha 

Densidade Média do Equipamento Urbano por Freguesia (DEU) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da forma urbana de uma área territorial em espaço urbano. Este 

indicador baseia-se na densidade média de Unidades de Equipamento das áreas urbanas, 

correspondendo ao rácio entre o Nº. de Unidades de Equipamento e a área urbana 

(NºUEq/ha): Densidade de UEquipº. = Nº. de UEquipº. / Área urbana (hectares). Quanto 

maior o rácio, mais elevada a mistura de usos do solo e melhor a qualidade da forma 

urbana.  
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Na avaliação deste indicador (DEU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: NºUEq < 0,025 UEq/ha (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,025 UEq/ha 

< NºUEq <= 0,035 UEq/ha (Mto Vulnerável); Médio: 0,035 UEq/ha < NºUEq <= 0,065 

UEq/ha (Vulnerável); Bom: 0,065 UEq/ha < NºUEq <= 0,095 UEq/ha (Em risco); 

Excelente: 0,095 UEq/ha < NºUEq (Resiliente). 

 
Figura 6.13 - Cálculo do Densidade Média do Equipamento Urbano por Freguesia 

(DEU) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 687, 700 e APA, 1998 in 

Song & Knaap, 2004, 214) 
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A determinação da Densidade de Unidades de Equipamento Urbano por Freguesia, ou 

Densidade do Equipamento Urbano por Freguesia (DEU), teve por base o cálculo da 

densidade dos equipamentos por hectare de área urbana a partir da prévia determinação do 

número de unidades de equipamento 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 das Unidades de Equipamento 

(acção social; alojamento turístico; associações; cultura e lazer; desporto; ensino e 

investigação; estabelecimentos de saúde; locais de culto; pólos de atracção turística). 

 

6.11.2.1.2 - Área média de Implantação dos edifícios por freguesia21 

Área Média de Implantação dos Edifícios por Freguesia (AMIE) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da forma urbana de uma área territorial em espaço urbano. Este 

indicador baseia-se na área média de implantação dos edifícios residenciais em zona 

urbana, sendo dado pela divisão entre a área total de implantação dos edifícios e o Nº. total 

de edifícios: Área média de Implantação por Área Urbana = Somatório das Áreas de 

Implantação dos Edifícios numa Área Urbana / Nº. dos Edifícios dessa Área Urbana. 

Quanto maior a área média de implantação dos edifícios (AMI/Ed), mais elevada a 

densidade, concentração e proximidade e melhor a qualidade da forma urbana. 

Na avaliação deste indicador (AMIE) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: AMI/Ed < 140m2 (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 140m2 < AMI/Ed <= 

180m2; (Mto Vulnerável); Médio: 180m2 < AMI/Ed <=  220m2 (Vulnerável); Bom: 

220m2 < AMI/Ed <= 260m2 (Em risco); Excelente: 260m2 < AMI/Ed   (Resiliente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Área média de Implantação das Unidades de Habitação UniFamiliar - área média de implantação ao 

nível do solo das unidades de habitação unifamiliar - “UHUF” na “unidade de vizinhança”; quanto 
menor for a área de implantação, mais elevada é a densidade. Área média de Implantação UHUF = 
Somatório das Áreas de Implantação / Nº. Habitações. (American Planning Association [APA], 1998 in 
Song & Knaap, 2004, 214) 
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Figura 6.14 - Cálculo do Área Média de Implantação dos Edifícios por Freguesia 

(AMIE) em ArcGis (Indicador adaptado de American Planning Association [APA], 1998 

in Song & Knaap, 2004, 214) 

 

6.11.2.1.3 - Densidade média de Edifícios por freguesia22 

Densidade Média dos Edifícios em Área Urbana por Freguesia (DEAU) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da forma urbana de uma área territorial em espaço 

                                                      
22 Densidade das Unidades de Habitação unifamiliar - número de unidades de habitação unifamiliar - 

“UHUF” a dividir pela área em zona residencial na “unidade de vizinhança”; quanto maior for o rácio, 
mais elevada é a densidade. Densidade_das_UHUF = Nº. de Unidades de Habitação Unifamiliar 
“UHUF” / Área em Zona Residencial (Galster et al., 2001, p. 687, 700). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 412

urbano. Este indicador baseia-se no 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 em função do número de edifícios em área 

urbana, mais elevada a densidade, concentração, aglomeração e proximidade interna e 

melhor a qualidade da forma urbana. 

 
Figura 6.15 - Cálculo do Densidade Média dos Edifícios em Área Urbana por Freguesia 

(DEAU) 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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Na avaliação deste indicador (DEAU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: NºEdif < 5 Ed/ha (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 5 Ed/ha < NºEdif <= 

7 Ed/ha (Mto Vulnerável); Médio: 7 Ed/ha < NºEdif <= 9 Ed/ha (Vulnerável); Bom: 9 

Ed/ha < NºEdif <= 11 Ed/ha (Em risco); Excelente: 11 Ed/ha <= NºEdif (Resiliente). 

 

6.11.2.1.4 - Percentagem de habitações sub-normais por freguesia/ ha 

 
Figura 6.16 - Cálculo do Índice de Habitações Sub-normais por Freguesia/hectare 

(IHSN) em ArcGis (Indicador adaptado de Paula, 1997 in Braga et al., 2003, 11-12 e 

Braga et. al., 2008, 6) 
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Índice de Habitações Sub-normais23 por Freguesia/hectare (IHSN) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da forma urbana de uma área territorial em espaço urbano.  

Este índice baseia-se no rácio entre o nº. de habitações Sub-normais em zona urbana: Nº. 

de habitações Sub-normais em área urbana por hectare (HSN/ha) = Nº. de habitações 

Sub-normais / Nº. total de habitações por hectare. Consideram-se habitações Sub-normais, 

as que em média não sejam servidas por uma das seguintes infraestruturas: electricidade, 

água, retrete, esgotos e banho. Quanto menor o rácio, maior o nível de qualidade de vida 

urbana e melhor a qualidade da forma urbana: 

Na avaliação deste indicador (IHSN) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: HSN/ha < 0,24 (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,21 < HSN/ha <= 0,24 

(Mto Vulnerável); Médio: 0,18 < HSN/ha <= 0,21 (Vulnerável); Bom: 0,15 < HSN/ha <= 

0,18 (Em risco); Excelente: HSN/ha <= 0,15 (Resiliente). 

 

6.11.3. Vitalidade do Ecossistema 

7.11.3.1 - Acessibilidade a serviços básicos 

7.11.3.1.1 - Distância média às Unidades de Actividade Económica por freguesia 

Distância média às Unidades de Actividade Económica/hectare (DMUAE) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da forma urbana de uma área territorial em espaço 

urbano. Este indicador baseia-se na distância média dos centróides dos 

núcleos/aglomerados urbanos aos centróides das 100 Unidades de Actividade Económica 

(UAE’s) mais próximas: Distância média às UAE’s = Somatº. das distâncias dos 

centróides das áreas urbanas aos centróides das 100 UAE’s mais próximas / 100. 

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

nível de acessibilidade, continuidade, concentração, aglomeração, nuclearidade, 

proximidade e melhor a qualidade da forma urbana. 

Na avaliação deste indicador (DMUAE) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: 4500m < DistM (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 3000m < DistMP <= 

4500m; (Mto Vulnerável); Médio: 2000 m < DistMP <= 3000 (Vulnerável); Bom: 1500 m 

< DistMP <= 2000 m (Em risco); Excelente: DistMP <= 1500 m (Resiliente). 

                                                      
23 São consideradas habitações Sub-normais as que apresentem falta de alguma das seguintes 

infraestruturas: electricidade, água, retrete, esgotos, e banho. Braga et. al, (2008, 6) considera 
habitações Sub-normais aquelas localizadas em “favelas, em cortiços,... em conjuntos constituídos por 
mais de cinquenta unidades habitacionais …, e as habitações compreendendo solo não parcelado, ... 
falta de infraestrutura, de equipamentos e de transporte”. 
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Figura 6.17 - Cálculo do Distância média às Unidades de Actividade Económica/hectare 

(DMUAE) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, p. 703). 

 

A determinação da Distância média/mínima às Unidades de Actividade Económica por 

Freguesia (DMUAE), teve por base o cálculo das distâncias mínimas dos centróides dos 

núcleos/aglomerados urbanos por freguesia 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 
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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). 

 

6.11.3.1.2 - Distância média ao Comércio por freguesia24 

Índice de Proximidade Média ao Comércio (IPMCom) - Indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da forma urbana de uma área territorial em espaço urbano. Este índice baseia-se 

na distância média dos centróides dos núcleos/ aglomerados urbanos, aos centróides das 

100 Unidades de Comércio (UC’s) mais próximas: Distância média às UC’s = Somatº. das 

Distâncias de cada um dos centróides dos núcleos/aglomerados urbanos (N/AU’s) aos  

centróides das 100 UC’s mais próximas / 100. 

Quanto menor a distância média às Unidades de Comércio (DUC), maior o nível de 

acessibilidade, continuidade, concentração, aglomeração, centralidade, nuclearidade, 

proximidade e melhor a qualidade da forma urbana.  

Na avaliação deste indicador (IPMCom) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: 3500m < DistM (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 2750m < DistMP <= 

3500m; (Mto Vulnerável); Médio: 2000 m < DistMP <= 2750 (Vulnerável); Bom: 1250 m 

< DistMP <= 2000 m (Em risco); Excelente: DistMP <= 1250 m (Resiliente). 

 

A determinação da Distância média ao Comércio por freguesia, Índice de Proximidade 

Média ao Comércio, ou Distância média às Unidades de Comércio por Freguesia/hectare 

(IPMCom), teve por base o cálculo das distâncias médias dos centróides dos 

núcleos/aglomerados urbanos por freguesia, aos centróides das 100 Unidades de Comércio 

(UC’s) 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 Comércio do Município 

(comércio a retalho; comércio grossista; e outras formas de comércio). 

                                                      
24 E1 - Distância Pedonal ao Comércio - percentagem de unidades de habitação até uma distância de 400 

metros de todos os usos comerciais; quanto mais elevada for a percentagem, maior será o acesso pedonal. 
Distância Pedonal ao Comércio = Nº. Habitações à distância de 400 metros dos usos comerciais / Nº. 
total de habitações. (Acessibilidade a estabelecimentos de comércio diário) 
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Figura 6.18 - Cálculo do Índice de Proximidade Média ao Comércio ou Distância média 

às Unidades de Comércio por Freguesia/ hectare 21 (IPMCom) em ArcGis (Indicador 

adaptado de Song & Knaap, 2004) 

 

6.11.4. Ordenamento urbano 

6.11.4.1 - Coerência da estrutura urbana 

6.11.4.1.1 - CAS - Coeficiente médio de Afectação do Solo por freguesia 

Índice Médio de Afectação do Solo (IMAS) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

forma urbana de uma área territorial em espaço urbano. Este índice baseia-se na afectação 
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ou ocupação do solo em zona urbana, correspondendo ao quociente entre o somatório da 

área de implantação das construções e a superfície de referência onde se pretende aplicar 

de forma homogénea o índice: Índice de Afectação do Solo = área de implantação das 

construções em m2 / total da área urbana em m2.  

 
Figura 6.19 - Cálculo do Índice Médio de Afectação do Solo por Freguesia (IMAS) em 

ArcGis (adaptado de American Planning Association [APA], 1998 in Song & Knaap, 

2004, 214) 

 



 CAPÍTULO 6 - MEDIÇÃO DA FORMA URBANA EM COIMBRA 
 

 419

A um menor Coeficiente de Afectação do Solo corresponde uma melhor qualidade da 

forma urbana. Quanto maior o CAS, menor a área dos espaços urbanos livres (espaços 

verdes, rodoviários e pedonais). Coeficientes de Afectação inferiores a 0,04 contribuem 

para uma menor qualidade da forma urbana. Coeficientes de Afectação superiores a 0,07 

contribuem para maior compactação urbana e melhor qualidade da sua forma.  

Na avaliação deste indicador (IMAS/CMAS) adopta-se uma classificação baseada na 

seguinte graduação - Crítico: IAS < 0,04 (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,04 < IAS <= 0,05 

(Mto Vulnerável); Médio: 0,05 < IAS <= 0,06 (Vulnerável); Bom: 0,06 < IAS <= 0,07 

(Em risco); Excelente: 0,07 < IAS (Resiliente). 

 

6.12 - AVALIAÇÃO DA FORMA URBANA POR FREGUESIA 

Sequência metodológica da avaliação 

Com base nos indicadores escolhidos, determinou-se o índice da forma urbana e 

quantificou-se o nível de desenvolvimento da forma urbana por freguesia.  

Para o efeito se seleccionaram os 10 indicadores que melhor reflectissem a realidade do 

Município para uma avaliação da forma urbana por freguesia: 

INDICADORES DE MEDIÇÃO DA FORMA URBANA 

ÍNDICES TEMÁTICOS INDICADORES COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

Declive altimétrico da área urbana de 0% a 16 
Território  

Exposição solar das áreas urbanas  

Qualidade do sistema 
ambiental: território, 
recursos hídricos, 
população, ocupação e 
uso do solo Ocupação e uso do solo Mistura Real de Usos não residenciais 

Densidade de Unidades de Equipamento 

Área média de Implantação dos edifícios 

Densidade de Edifícios 

Qualidade do espaço 
urbano 

Residencialidade  
 

Percentagem de habitações sub-normais  

Distância média às Unidades de Actividade Económica  Vitalidade do 
Ecossistema  

Acessibilidade a 
serviços básicos Distância média ao Comércio por freguesia 

Ordenamento urbano  Coerência da estrutura urbana CAS - Coeficiente de Afectação do Solo 

 

Tabela 6.3 - Índices temáticos e composição dos indicadores aplicáveis à 

determinação dos índices de forma urbana por freguesia  

(Quadro já apresentado na página 403) 
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Tabela 6.2 - Índices temáticos e composição dos indicadores aplicáveis à determinação dos 
índices de medição da forma urbana (IFU). 

Avaliação da forma urbana das freguesias do Município de Coimbra 
Com base nos indicadores seleccionados, procedeu-se à determinação dos índices da forma 

urbana, calculando-se o grau do seu desenvolvimento urbano por freguesia, o qual se 

apresenta na Tabela 6.4, sistematizando-se os resultados por indicador e por freguesia, e 

classificando-se o nível da forma global média: 

 

AVALIAÇÃO DA FORMA URBANA POR FREGUESIA 

Índices temáticos 

Qualidade do sistema 
ambiental: território, 

recursos hídricos, 
população, ocupação e uso 

do solo 

Qualidade do espaço urbano Vitalidade do 
Ecossistema 
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Almalaguês 2 2 3 4 1 1 3 1 1 1 1 2 Baixa 
Almedina 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 4 Boa 
Ameal 5 1 4 5 5 3 5 3 3 3 1 4 Boa 
Antanhol 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 1 3 Média 
Antuzede 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 1 4 Boa 
Arzila 4 5 4 5 1 5 5 2 2 2 1 4 Boa 
Assafarge 3 2 3 3 1 2 4 3 3 2 1 3 Média 
Botão 4 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 Baixa 
Brasfemes 2 4 4 4 2 3 5 3 3 2 1 3 Média 
Castelo Viegas 2 1 4 5 3 1 2 3 3 3 1 3 Média 
Ceira 1 5 4 2 1 3 2 1 2 2 1 2 Baixa 
Cernache 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 Média 
Eiras 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 1 4 Boa 
Lamarosa 5 5 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 Média 
Ribeira de Frades 5 4 3 1 4 2 3 4 4 4 1 3 Média 
Santa Clara 2 1 4 5 5 4 3 4 4 5 1 4 Boa 
Santa Cruz 5 4 5 2 5 5 1 5 5 5 1 4 Boa 
Santo António dos Olivais 2 5 4 4 5 5 2 4 4 5 1 4 Boa 
Souselas 4 5 4 3 4 5 1 3 3 4 1 4 Boa 
São Bartolomeu 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 Excelente 
São João do Campo 5 4 4 1 2 2 5 3 4 1 1 3 Média 
São Martinho de Árvore 5 5 2 2 2 4 3 3 3 2 1 3 Média 
São Martinho do Bispo 5 2 1 3 2 3 5 2 4 2 1 3 Média 
São Paulo de Frades 1 5 4 2 3 4 5 3 4 4 1 4 Boa 
São Silvestre 5 5 3 2 2 5 1 2 3 1 1 3 Média 
Sé Nova 1 5 5 5 5 2 4 5 5 5 1 4 Boa 
Taveiro 5 3 3 1 5 2 4 5 4 5 1 4 Boa 
Torre de Vilela 3 2 5 1 5 2 4 5 4 5 1 4 Boa 
Torres do Mondego 1 4 1 1 1 4 2 2 3 1 1 2 Baixa 
Trouxemil 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 1 4 Boa 
Vil de Matos 4 4 1 1 3 1 5 2 2 3 1 3 Média 

DESVIO MÉDIO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MÉDIA  3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Tabela 6.4 - Indicadores e avaliação da forma urbana média por freguesia 

Classificação da forma urbana média por freguesia em Coimbra 
O melhor desenvolvimento da forma urbana, com a classificação global média de forma 

urbana EXCELENTE, corresponde em 2000 à freguesia de São Bartolomeu: 

 
Forma Urbana Freguesias Pontuação Classificação 

São Bartolomeu 5 Excelente 
 

Tabela 6.5 - Freguesias com forma urbana classificada de EXCELENTE 

 

Um desenvolvimento intermédio em relação à forma urbana, com a classificação global 

média de forma urbana BOA, corresponde em 2000, às freguesias de Almedina, Ameal, 

Antuzede, Arzila, Eiras, Santa Clara, Santa Cruz, Santo António dos Olivais, Souselas, São 

Paulo de Frades, Sé Nova, Taveiro, Torre de Vilela e Trouxemil: 

 
Forma Urbana Freguesias Pontuação Classificação 

Almedina 4 Boa 
Ameal 4 Boa 
Antuzede 4 Boa 
Arzila 4 Boa 
Eiras 4 Boa 
Santa Clara 4 Boa 
Santa Cruz 4 Boa 
Santo António dos Olivais 4 Boa 
Souselas 4 Boa 
São Paulo de Frades 4 Boa 
Sé Nova 4 Boa 
Taveiro 4 Boa 
Torre de Vilela 4 Boa 
Trouxemil 4 Boa 

 

Tabela 6.6 - Freguesias com forma urbana classificada de BOA 

 

Um desempenho inferior da forma urbana, com a classificação global média de forma 

urbana MÉDIA, corresponde em 2000 às freguesias de Antanhol, Assafarge, Brasfemes, 

Castelo Viegas, Cernache, Lamarosa, Ribeira de Frades, São João do Campo, São 

Martinho de Árvore, São Martinho do Bispo, São Silvestre e Vil de Matos: 
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Forma Urbana Freguesias Pontuação Classificação

Antanhol 3 Média 
Assafarge 3 Média 
Brasfemes 3 Média 
Castelo Viegas 3 Média 
Cernache 3 Média 
Lamarosa 3 Média 
Ribeira de Frades 3 Média 
São João do Campo 3 Média 
São Martinho de Árvore 3 Média 
São Martinho do Bispo 3 Média 
São Silvestre 3 Média 
Vil de Matos 3 Média 

 

Tabela 6.7 - Freguesias com forma urbana classificada de MÉDIA 

 

O pior desenvolvimento do ambiente urbano com a classificação global média de 

expansão/dispersão BAIXA, corresponde em 2000, às freguesias de Almalaguês, Botão, 

Ceira e Torres do Mondego: 

 
Expansão/Dispersão Urbana Freguesias Pontuação Classificação

Almalaguês 2 Baixa 
Botão 2 Baixa 
Ceira 2 Baixa 
Torres do Mondego 2 Baixa 

 

Tabela 6.8 - Freguesias com forma urbana classificada de BAIXA 

 

Avaliação global da forma urbana por Freguesia apresentado no ANEXO 2 

Sintetiza-se no ANEXO 2 uma avaliação da Forma Urbana por Freguesia apresentando-se 

um quadro de avaliação global da forma urbana, da expansão 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 da Forma Urbana (IFU), Índice de Expansão Urbana (IEU) 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 forma urbana, da expansão urbana e da sustentabilidade urbana, as quais se 
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subdividem em vinte (20) indicadores classificados. Para cada componente, a pontuação 

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 da 

Forma Urbana, ao Índice de Expansão Urbana e do 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 forma urbana, expansão 

urbana e sustentabilidade por freguesia: 

 

 

Tabela 6. 9 - Avaliação da forma urbana por freguesia 

(aplicado ao caso da freguesia de Almalaguês) 
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6.13 - MEDIÇÃO DA FORMA URBANA NAS 31 FREGUESIAS  

Após o cálculo das medições e da avaliação da forma urbana com base no Índice da Forma 

Urbana (IFU) em relação às áreas urbanas das 31 freguesias, reproduzem-se na Tabela 6.1, 

os resultados das medições espaciais à forma urbana, agora sintetizados e traduzidos numa 

conversação expressa em termos de: conectividade (conectividade interna), densidade, 

mistura dos usos do solo, acessibilidade e acesso pedonal.  
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AVALIAÇÃO POR 
FREGUESIA 

 

Perímetro 
médio das 
Subsecções 
Estatísticas 

Área média de 
Implantação 
dos edifícios 

Densidade de 
Unidades de 
Alojamento 

Mistura Real 
de Usos não 
residenciais 

Distância 
média às 

Unidades de 
Actividade 
Económica 

Distância 
pedonal ao 
Comércio 

por freguesia 

D
es

vi
o 

m
éd

io
  

M
éd

ia
  

FO
R

M
A

 
U

R
B

A
N

A
  

Almalaguês 1 1 1 3 1 1 1 1 Crítica 
Almedina 5 5 5 5 5 5 0 5 Excelente
Ameal 1 5 1 4 3 3 1 3 Média 
Antanhol 3 3 1 3 3 4 1 3 Média 
Antuzede 3 4 2 4 3 3 1 3 Média 
Arzila 1 1 2 4 2 2 1 2 Baixa 
Assafarge 3 1 1 3 3 3 1 2 Baixa 
Botão 1 2 1 1 1 1 0 1 Crítica 
Brasfemes 3 2 2 4 3 3 1 3 Média 
Castelo Viegas 2 3 1 4 3 3 1 3 Média 
Ceira 1 1 2 4 1 2 1 2 Baixa 
Cernache 2 2 1 2 2 2 0 2 Baixa 
Eiras 4 5 4 5 5 5 0 4 Boa 
Lamarosa 1 3 1 3 1 1 1 2 Baixa 
Ribeira de Frades 2 4 2 3 4 4 1 3 Média 
Santa Clara 3 5 3 4 4 4 1 4 Boa 
Santa Cruz 5 5 4 5 5 5 0 4 Boa 
Santo António dos Olivais 4 5 5 4 4 4 0 4 Boa 
Souselas 5 4 5 4 3 3 1 4 Boa 
São Bartolomeu 2 5 2 5 5 5 1 4 Boa 
São João do Campo 3 2 1 4 3 4 1 3 Média 
São Martinho de Árvore 4 2 3 2 3 3 1 3 Média 
São Martinho do Bispo 4 2 2 1 2 4 1 2 Baixa 
São Paulo de Frades 3 3 2 4 3 4 1 3 Média 
São Silvestre 5 2 5 3 2 3 1 3 Média 
Sé Nova 1 5 1 5 5 5 2 4 Boa 
Taveiro 1 5 1 3 5 4 2 3 Média 
Torre de Vilela 3 5 1 5 5 4 1 4 Boa 
Torres do Mondego 1 1 2 1 2 3 1 2 Baixa 
Trouxemil 2 4 2 4 5 4 1 3 Média 
Vil de Matos 1 3 1 1 2 2 1 2 Baixa 

 

Tabela 6.10 - Quantificação da forma urbana nas 31Freguesias do Município 

 

Padrão de desenvolvimento urbano das freguesias peri-urbanas 

O resultado das medições à forma urbana das áreas urbanas centrais aproxima-se em 

valores médios do das unidades de vizinhança “tipicamente urbanas”. As áreas peri-
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urbanas diferem significativamente das medições das mais próximas do núcleo urbano 

central. Por sua vez, as áreas urbanas centrais apresentam uma melhor conectividade 

interna, uma maior mistura de usos do solo e um melhor acesso pedonal às áreas 

comerciais.  

Uma simples comparação das características entre as “unidades de vizinhança” situadas 

nas áreas urbanas e peri-urbanas, não permite uma evidência conclusiva de que as mais 

áreas centrais se traduzam num melhor lugar para viver do que as áreas peri-urbanas. No 

entanto, demonstra-se que as diferenças na forma urbana podem ser medidas, podendo tais 

medições captar as diferenças mais pertinentes em relação à questão da forma urbana.  

 

6.14 - PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PERIURBANO  

Comparação da forma urbana em “unidades de vizinhança” urbanas e peri-urbanas 

Numa análise das tendências da forma urbana, procuram-se evidenciar as medições da 

forma urbana como dependentes da localização da “unidade de vizinhança” na extensão 

urbana do Município. Apesar de se tornar necessária uma análise estatística e quantitativas 

na identificação de relações significativas, a ilustração dos dados poderá traduzir-se numa 

informação mais intuitiva. Para maior economia, apresenta-se uma ilustração dos dados em 

relação à medição de cada tipo de indicador da forma urbana.  

 

6.14.1 - CONECTIVIDADE  

O Gráfico 6.1 ilustra as relações entre a conectividade interna das áreas urbanas de cada 

freguesia. Com base nesta informação verifica-se que as “unidades de vizinhança” mais 

próximas do centro urbano apresentam uma conectividade interna mais elevada do que as 

unidades mais afastadas.  
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Gráfico 6.1 - Conectividade interna por “unidade urbana” de cada freguesia  
(com base na Perímetro médio das Subsecções Estatísticas) 
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Os resultados revelam que a conectividade interna decresce no sentido da periferia. Nos 

núcleos de maior densidade a tendência altera-se de tal modo, que as “unidades de 

vizinhança” aí desenvolvidas apresentam medições internas de conectividade quase iguais 

às das unidades mais centrais.  

 

6.14.2 - DENSIDADE DO DESENVOLVIMENTO 

O Gráfico 6.2 ilustra as relações entre as áreas de implantação dos edifícios e a localização 

da “unidade de vizinhança”. Infere-se a partir da figura que a área de implantação do 

edificado aumenta com alguma consistência no sentido da periferia. A densidade do 

edificado nas “unidade de vizinhança” aumenta na área urbana mais centralizada. 
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Gráfico 6.2 -  Densidade por “unidade urbana” de cada freguesia 

(com base na Área média de Implantação dos Edifícios) 

 

6.14.3 - MISTURA DE USOS DO SOLO  

Para avaliar as relações entre a mistura de usos do solo e a localização da “unidade de 

vizinhança”, tratou-se em ArcView a área urbana de cada freguesia.  
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Gráfico 6.3  -  Mistura de usos do solo por “unidade urbana” de cada freguesia 

(com base na Mistura Real de Usos não residenciais) 
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A mistura dos usos do solo não residenciais das “unidades de vizinhança”, atinge maiores 

proporções nas freguesias mais centralizadas, diminuindo progressivamente no sentido da 

periferia urbana. O Gráfico 6.3 ilustra as relações entre a mistura dos usos do solo não 

residenciais e a localização das “unidades de vizinhança”.  

 

6.14.4 - ACESSIBILIDADE  

Para analisar a associação entre a acessibilidade e a localização das “unidades de 

vizinhança”, consideraram-se as Distâncias médias às Unidades de Actividade Económica 

em termos de potenciais destinos a partir de cada “unidade de vizinhança”.  
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Gráfico 6.4 - Acessibilidade por “unidade urbana” de cada freguesia 
(com base na Distância média às Unidades de Actividade Económica) 

 

As distâncias aos pontos/locais relativos às unidades de actividade económica mais 

próximos aumentam no sentido da periferia. A distância média aos pontos às unidades de 

actividade económica é maior na periferia do que nas áreas mais centrais. O Gráfico 6.4 

ilustra as relações entre a acessibilidade às unidades de actividade económica e a 

localização das “unidades de vizinhança”. 

 

6.14.5 - ACESSOS PEDONAIS 

Para se avaliarem os acessos pedonais, calculou-se Distância pedonal ao Comércio em 

relação a cada “unidade de vizinhança”, tendo em consideração a distância de 400 metros 

(distância pedonal) em relação aos locais de uso comercial como sendo a que confere 

maior grau de pedonalidade.  
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Verifica-se que a Distância pedonal ao Comércio aumenta no sentido da periferia, isto é, os 

resultados sugerem as distâncias entre as habitações e o comércio aumenta em relação às 

freguesias mais afastadas do centro urbano. O Gráfico 6.5 ilustra as relações entre a os 

acessos pedonais ao comércio e a localização das “unidades de vizinhança”. 
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Gráfico 6.5 - Acessos pedonais por “unidade urbana” de cada freguesia 

(com base na Distância pedonal ao Comércio) 

 

6.15 - OS RESULTADOS E AS CONDIÇÕES PARA AS ETAPAS SEGUINTES  

Cada dimensão do uso do solo urbano é conceptualmente distinta de qualquer outra, sendo 

cada uma a condição do uso do solo observado. Como condição objectiva, cada dimensão é 

independente das políticas, práticas, ou das pré-condições que as possam ter causado ou 

que possam vir a ser as consequências da sua existência. Cada dimensão pode ser medida 

num continuum e comparada ao longo das áreas urbanas.  

Este estudo revela a necessidade de alguns refinamentos. Conceptualmente, importará 

definir áreas de estudo que incluam a medição da forma urbana para além da área urbana. 

Uma definição precisa de solo não urbanizável (não susceptível de desenvolvimento) 

melhorará as medições. Será desejável a simplificação de alguns indicadores e respectivas 

medições, aumentando a sua compreensão, mas sem que se prejudique a eficácia. Será 

ainda muito importante medir o desenvolvimento não-residencial. 

 

7.16 - ALGUMAS LIMITAÇÕES AO ESTUDO  

Os resultados deste estudo deverão ser considerados com prudência.  

A falta de dados fiáveis em relação aos empreendimentos multi-familiares não facilita a 

inclusão de tais unidades nas medições à forma urbana (como o número das unidades de 

habitação num edifício multi-familiar), contribuindo para distorcer algumas das medições 
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do espaço urbano. Por sua vez, as medições ao desenho rodoviário e à circulação urbana, 

deverão ser realizadas com base nas redes de arruamentos. Aí, em relação às medições da 

acessibilidade, a exclusão de unidades multi-familiares poderá afectar os resultados, pois 

verifica-se que as unidades multi-familiares apresentam uma localização mais próxima dos 

usos comerciais, dos parques urbanos e das paragens de autocarro, do que as unidades uni-

familiares. 

Alguns dos resultados da medição à forma urbana poderão reflectir a influência dos 

elementos mais afastados situados nos extremos. Assim, incrementos na densidade, 

poderão reflectir a eliminação de espaços urbanos de muito baixa densidade, mas também 

o aumento da acessibilidade pedonal poderá reflectir a influência de novas “unidades de 

vizinhança” mais recentes, fundadas num “Novo Urbanismo”.  

No limite da área de crescimento peri-urbano, pode acontecer que a ocupação do solo 

tenha proporcionado um desenvolvimento de muito baixa densidade. É ainda possível, que 

os empreendimentos mais recentes, nomeadamente os loteamentos urbanos, baseados em 

conceitos de um “Novo Urbanismo” contribuam para não alterar a forma típica do 

desenvolvimento suburbano, alterando antes as tendências do crescimento médio. 

 

7.17 - CONCLUSÃO 

Apresentaram-se em relação às “unidades de vizinhança” em Coimbra e ao nível dos 

espaços urbanos por freguesia, diversas medições da forma urbana desenvolvidas com 

recurso ao ArcView. Testaram-se medições à forma urbana relativamente às “unidades de 

vizinhança” das áreas urbanas das 31 freguesias, confirmando-se ser susceptível a medição 

de diferenças significativas entre “unidades de vizinhança” peri-urbanas e outras mais 

centralizadas na cidade. À medida do afastamento peri-urbano, verificaram-se variações 

em relação à maioria das medições à forma urbana. Verificou-se em muitos dos valores 

medidos em relação às áreas mais centrais, haver melhor conectividade, acesso pedonal e 

densidade. Os resultados sugerem que as “unidades de vizinhança” em Coimbra, 

apresentam na proximidade da área central, uma melhor conectividade interna, tornando-se 

mais densas e mais amigáveis na utilização pedonal e sendo relativamente homogéneas 

quanto aos usos do solo.  

Não obstante, é possível concluir que as “unidades de vizinhança” e os loteamentos 

urbanos desenvolvidos e consolidados mais recentemente, apresentam uma conectividade 

interna superior em relação à rua, assim como uma melhor acessibilidade pedonal. Este 

aspecto poderá ser atribuído em parte às políticas de conectividade dos arruamentos 
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adoptadas na sequência das práticas urbanísticas progressivamente introduzidas a partir do 

Plano de Urbanização de De Gröer até ao PDM de 1994, como ainda por alguns Planos de 

Pormenor e pelos Loteamentos Urbanos. 

Os dados evidenciam que os limites da extensão peri-urbana continuam a expandir-se. Os 

resultados obtidos caracterizam uma tendência da forma urbana na proximidade do centro 

urbano para uma maior densidade, melhor conectividade interna e uma utilização pedonal 

mais amigável, encorajando-se uma melhor vivência nas áreas centrais em detrimento da 

área peri-urbana. Em relação à periferia urbana, permitimo-nos especular quanto ao facto 

de que uma maior mistura do uso do solo e uma maior conectividade peri-urbana, poderem 

estar dependentes de economias de escala a nível de usos comerciais e de infraestruturas de 

transporte.  

Os resultados obtidos são de algum modo consistentes com os expressos nos instrumentos 

de ordenamento do Município e nos estudos constantes da bibliografia referenciada. 

Contudo, exigências económicas e sócio-culturais da vida urbana e suburbana, parecem 

exigir facilidades a uma escala alargada. 

Em suma, Coimbra poderá estar a ganhar a guerra da dispersão urbana na escala do espaço 

urbano ou da “unidade de vizinhança”, ou poderá parecer ter ganho algumas batalhas; 

contudo, o progresso permanece ilusório à escala peri-urbana. 

À semelhança do que Yan Song (2002, 21-22) postula, também se crê em relação a esta 

cidade, que novos programas de gestão do crescimento possam vir a contribuir para 

preservar o espaço livre, acentuar as densidades residenciais, favorecer a mistura do uso do 

solo, incentivar o acesso ao transporte público e dotar as unidades de vizinhança de boas 

condições de pedonalidade, influenciando-se o ritmo, o tempo, a intensidade, a mistura e a 

posição do crescimento urbano. 
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